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nemzetközileg elismert kutatómunkájáért, több évtizedes
egyetemi oktatói munkásságáért és szakmai közéleti tevé-
kenységéért
dr. Ádám Veronikának, az MTA rendes tagjának, a Sem-

melweis Egyetem Általános Orvosi Kar Orvosi Biokémiai In-
tézet izgatójának, egyetemi tanárnak,

alapvetô irodalomelméleti és baltisztikai munkásságáért
dr. Bojtár Endrének, JózsefAttila-díjas irodalomtörténész-

nek, mûfordítónak, az MTA Irodalomtudományi Intézete osz-
tályvezetôjének,

az agrár közgazdaságtanban, különösen a kvantitatív elem-
zések meghonosításában végzett úttörô jelentôségû munkás-
ságáért, oktatói és szervezôi tevékenysége elismeréseként
dr. Csáki Csaba agrár-közgazdásznak, az MTA rendes tag-

jának, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudomá-
nyi Kar tanszékvezetô egyetemi tanárának,

az anyagtudomány, az anyagvizsgálat, a magas hômérsék-
leten üzemelô szerkezeti anyagok élettartam növelése és on-
line jellegû diagnosztikai módszerek fejlesztése terén végzett
kutatómunkájáért, iskolateremtô oktatói és sokrétû szakmai-
közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Ginsztler János kalorikus gépészmérnöknek, hegesztô

szakmérnöknek, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Mûsza-
ki és Gazdaságtudományi EgyetemAnyagtudomány és Tech-
nológiai Tanszék egyetemi tanárának, MTA-BME Fémtech-
nológiai Kutatócsoport vezetôjének,

az analitikai kémia területén végzett, nemzetközileg is
nagyra becsült kutatómunkájáért, tudományos eredményeiért,
egyetemvezetôi, oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége el-
ismeréseként
dr. Horvai György kémikusnak, az MTA levelezô tagjának,

a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szer-
vetlen és Analitikai Kémiai Tanszék tanszékvezetô egyetemi
tanárának,

a kondenzált anyagok fizikája számos területén, többek kö-
zött az alacsonydimenziós rendszerek, magas hômérsékletû
szupravezetôk különleges elektrontranszportja és a fullerének
kísérleti vizsgálatában iskolateremtô kutatásaiért, valamint a
nemzetközi szintû mérnökfizikus képzés létrehozása érdeké-
ben végzett tevékenységéért

dr. Mihály György fizikusnak, az MTA rendes tagjának, a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai
Intézete tanszékvezetô egyetemi tanárának,

a talaj termékenységének fenntartásához és a szántóföldi
növények termésbiztonságához nélkülözhetetlen környezet-
kímélô szaktanácsadási rendszer kidolgozásában és a precí-
ziós növénytermesztési rendszer hazai megalapozásában ját-
szott szerepéért
dr. Németh Tamás agrokémikusnak, az MTA rendes tagjá-

nak, az MTA fôtitkárának,

az egyetemes pszichológia tudományának értékeit gazda-
gító, a magyar pszichológia-történet, a megismeréstudomány
terén végzett kutatásaiért, határainkon túl is elismert oktatói,
publikációs és szakmai-közéleti tevékenységéért
dr. Pléh Csaba pszichológusnak, az MTA rendes tagjának,

a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gaz-
daság és Társadalomtudományi Kar mb. tanszékvezetô egye-
temi tanárának,

a kombinatorikus számelméletben, az analitikus számel-
méletben, továbbá a pszeudovéletlen sorozatok elméletében
és kriptográfiai alkalmazásaik terén elért nemzetközi vi-
szonylatban is kiemelkedô eredményeiért, valamint egyetemi
oktatói munkásságáért
dr. Sárközy András matematikusnak, az MTA rendes tag-

jának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudo-
mányi Kar Algebra és Számelméleti Tanszék egyetemi taná-
rának,

az orvostudomány, a gyógyítás, az oktatás és az orvoskép-
zés és továbbképzés terén kivételesen magas színvonalú hazai
és nemzetközi tevékenységéért
dr. Tulassy Zsolt orvosnak, az MTA levelezô tagjának, a

Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika igazga-
tójának, egyetemi tanárnak,

az enzimek stabilitása, flexibilitása és mûködése közötti
összefüggések feltárásában végzett négy évtizedes tudomá-
nyos és kutatói munkásságáért, tudományos közéleti tevé-
kenysége elismeréseként
dr. Závodszky Péter biofizikusnak, az MTA rendes tagjá-

nak, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Inté-
zet igazgatójának, kutató professzornak.

SZEMÉLYI RÉSZ

AzAlkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 5.
§ (1) bekezdése alapján a Kormány elôterjesztésére a Magyar Köztársaság elnöke

SZÉCHENYI-DÍJAT
adományozott
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életmûvéért, a gazdasági rendszerek elméletének és mûkö-
désének kutatásában elért, világszerte elismert eredményeiért

dr. Kornai János Állami- és Széchenyi-díjas közgazdász-
nak, az MTA rendes tagjának, professzor emeritusnak.
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AzAlkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirôl szóló 1991. évi XXXI. törvény
2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök elôterjesztésére a Magyar Köztársaság elnöke

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

az adatbázisok elméletében végzett kutatásaiért, tudo-
mányszervezôi és oktatói tevékenységéért, az akadémiai ku-
tatóintézeti szféra fejlôdéséhez való tevôleges hozzájárulá-
sáért
dr. Demetrovics János Széchenyi-díjas matematikusnak, az

MTA rendes tagjának, az MTA Számítástechnikai és Auto-
matizálási Kutatóintézet Informatikai Fôosztálya vezetôjének,

a vízgazdálkodás, a vízi közmûvek tervezése, a hazai kör-
nyezetmérnök képzés érdekében hosszú idôn át végzett okta-
tói munkája, kutatói tevékenysége elismeréseként
dr. Somlyódy László Széchenyi-díjas mérnöknek, az MTA

rendes tagjának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építômérnöki KarVízi Közmû és Környezetmérnö-
ki Tanszék tanszékvezetô egyetemi tanárának.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

több évtizedes kimagasló színvonalú oktatói-kutatói, vala-
mint egyetemi vezetôi munkásságáért
dr. Bélyácz Ivánnak, az MTA levelezô tagjának, a Pécsi Tu-

dományegyetem Közgazdaságtudományi Kar egyetemi taná-
rának, a Gazdálkodástudományi Intézet igazgatójának,

határainkon túl is számon tartott kutatói munkássága, terü-
letfejlesztési publikációi, tudományos ismeretterjesztôi tevé-
kenysége elismeréseként
dr. Csatári Bálintnak, a földrajztudomány kandidátusának,

az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudomá-
nyos Intézet Kecskeméti Osztály vezetôjének,

nemzetközileg is számon tartott ökológiai és növényföld-
rajzi kutatásaiért, oktató- nevelô tevékenysége elismeréseként

dr. Pócs Tamás biológusnak, botanikusnak, az MTA rendes
tagjának, címzetes egyetemi tanárnak,

nemzetközileg is elismert fizikai kutatásaiért, oktatói tevé-
kenységéért, a természettudományok erdélyi történetének fel-
tárása érdekében végzett közéleti tevékenységéért
Gábos Zoltánnak, az MTA külsô tagjának, a Babes-Bolyai

Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, pro-
fessor emeritusnak,

eredményes kutatói munkájáért, valamint az erdélyi ma-
gyar biológus társadalom érdekében végzett közéleti tevé-
kenységéért
dr. Nagy Tóth Ferenc biológusnak, az MTA külsô tagjának.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta



Dzsuzsák Ilonának, az MTA KFKIAtomenergia Kutatóin-
tézet gazdasági igazgatóhelyettesének,
dr. Sárkány Mihálynak, az MTA Néprajzi Kutatóintézet tu-

dományos fômunkatársának, osztályvezetôjének,

dr. Zoletnik Sándornak, a fizikai tudomány kandidátusának,
az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet fô-
osztályvezetôjének.

AzAlkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirôl szóló 1991. évi XXXI. törvény
2. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezetô miniszter elôterjesztésére a Magyar Köztársaság elnöke

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

tudományos, kutatásszervezôi és vezetôi munkája elisme-
réseként
Guba Lászlónak, az MTATársadalomkutató Központ igaz-

gatóhelyettesének, az MTA Politikai Tudományok Intézete
ügyvezetô igazgatójának,

közgazdasági élettörténeti kutatásaiért, kutatásszervezési,
ismeretterjesztôi és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Madarász Aladárnak, a közgazdaságtudomány kandi-

dátusának, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet tudomá-

nyos fômunkatársának, a Budapesti Corvinus Egyetem Köz-
gazdasági Elméletek Története Tanszék egyetemi docensének,

tudományos munkásságáért, eredményeinek az ipari gya-
korlatba történô bevezetéséért, vezetôi munkája, tudomány-
szervezôi tevékenysége elismeréseként
dr. Monostori Lászlónak, az MTA Számítástechnikai ésAu-

tomatizálási Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettesének.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta
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I. A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában ka-
pott felhatalmazás alapján a Magyar TudományosAkadé-
mia Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj ado-
mányozásának rendjét a jelen határozat mellékletében és
függelékében (a továbbiakban együttesen: határozat) fog-
laltak szerint határozom meg.

II. Jelen határozat 2010. március 16-án lép hatályba azzal,
hogy a Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat
elsôként a 2010. évben lehet megítélni.

III. A határozatot az Akadémiai Értesítôben kell közzétenni,
valamint a Magyar Tudományos Akadémiának a határo-
zat hatálya alá tartozó költségvetési szerveinél a helyben
szokásos módon kihirdetni és hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s. k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
9/2010. (III. 4.) sz. határozatához

AMagyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján – dr. Mohar
Lászlóné Sóti Borbála magánszemély hagyatéki intézkedése
alapján – a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók
környezetvédelmi kutatási eredményeinek elismerésére a Pol-
gári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. törvény szerinti díj-
kitûzés alapján adományozható Környezetvédelmi Tudomá-
nyos Ifjúsági Pályadíjról (a továbbiakban: Pályadíj) a
következôk szerint rendelkezem.

Preambulum

Dr. Mohar Lászlóné Sóti Borbála (örökhagyó) Budapesten,
2000. március 16-án kelt és 2000. november 30-án kiegészí-
tett végrendeletében valamennyi, fellelhetô vagyonának és kö-
vetelésének általános örököseként a Magyar Tudományos
Akadémiát (a továbbiakban: Akadémia) tette meg. Az örök-
hagyó rendelkezése szerint az Akadémia a reá hagyott va-
gyont a környezetvédelmi tudományos kutatások elôsegíté-
sére köteles fordítani.

1. §
A Pályadíj célja

A Pályadíj célja, hogy a tudomány eszközeivel és lehetôsége-
ivel elôsegítse a lokális és globális emberi környezet meg-
óvását, a biológiai sokszínûség védelmét, környezetbarát tech-
nológiák kifejlesztését, meghonosítását

2. §
Személyi hatály, az adományozás elvei

(1) A Pályadíj elnyerésére jelentkezhet (igénybejelentést
tehet) minden olyan kutatói feladatokat ellátó személy, aki
35. életévét nem töltötte be, vagy az igénybejelentés be-
nyújtásának évében tölti be, és a Magyar Tudományos
Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) kutatóközpontjá-
ban, kutatóintézetében (a továbbiakban: intézet), vagy a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény (a továbbiakban: MTAtv.) szerinti támogatott ku-
tatóhelyen a jelentkezés idôpontjában közalkalmazottként,
vagy természetes személlyel létesített, munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyban dolgozik.

(2) Az Akadémia esélyharmonizációs keretprogramja értel-
mében a 10 éven aluli gyermeket nevelô kutatónôk eseté-
ben a jelentkezés korhatára gyermekenként 2 évvel meg-
hosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a
gyermeknevelési távollétet igénybe vevô, illetve a gyer-
meküket egyedül nevelô kutatókra is.

(3) A Pályadíj elnyerésére olyan, 5 évnél nem régebbi, folyó-
iratban közölt, kiemelkedô környezetvédelmi tudományos
munkával lehet igénybejelentést tenni, amely jelentôs tu-
dományos értékeket képvisel. Azok a fiatal kutatók, akik
folyóiratban megjelent munkájukkal korábbanAkadémiai
Ifjúsági Díjat nyertek, ugyanazt a tudományos közleményt
a Pályadíjra nem nyújthatják be. A Pályadíjat ugyanazon
személy 5 éven belül ismételten nem nyerheti el.

A Magyar Tudományos Akadémia
Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj

adományozásának rendje

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
9/2010. (III. 4.) számú határozata

a Magyar Tudományos Akadémia
Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj

adományozásának rendjérôl

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA ELNÖKÉNEK
HATÁROZATAI
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3. §
Az elismerés formája és mértéke

(1) A Pályadíjat azAkadémia elnöke a KörnyezetvédelmiVi-
lágnaphoz kapcsolódóan évente egy alkalommal, tárgyév
június hónapjában, ünnepélyes keretek között adja át.

(2) A Pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár. Az oklevél
elkészítésének költségei és a pénzjutalom összege a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Titkárság (a továbbiakban:
Titkárság) köztestületi számláját terhelik.

(3) Az elismeréshez adható jutalom pályadíjanként bruttó
200 000 Ft, azaz bruttó kétszázezer forint. Évente össze-
sen legfeljebb 3 Pályadíj adományozható.

(4) A Pályadíjjal átadott oklevélen a következô szöveg szerepel:

„A Magyar Tudományos Akadémia Elnöke
környezetvédelmi kutatási eredményei elismeréseként

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDOMÁNYOS IFJÚSÁGI
PÁLYADÍJBAN

részesíti

„NÉV”-t
az MTA ………….

Kutatóközpontjának/Kutatóintézetének/Kutatócsoportjának
kutatóját”

4. §
A jelentkezési felhívás

(1) A Pályadíjra való jelentkezési felhívást a Titkárság Kuta-
tóintézeti Fôosztálya készíti el, majd – a jogi és pénzügyi
egyeztetéseket követôen – elnöki jóváhagyás után az érté-
kelô lappal együtt kiküldi a 2. § (1) bekezdésében megha-
tározott szervezetek vezetôi részére.

(2) A Pályadíj iránti igénybejelentés benyújtási határidejét és
módját a jelentkezési felhívásban évente a Kutatóintézeti
Fôosztály vezetôje határozza meg.

(3) A jelentkezéshez mellékelni szükséges az intézet (fô)igaz-
gatójának vagy a kutatócsoport vezetôjének a tanulmány-
ról készített, minôsítô értékelését.

(4) Csatolni kell továbbá a jelentkezô szakmai önéletrajzát,
publikációinak jegyzékét, scientometriai mutatóit (tudo-
mányos publikációk száma, impakt faktor összesítése, hi-
vatkozások száma), továbbá az intézet vagy a kutatóhely
vezetôje által kiállított, az esélyharmonizációs követel-
ményeknek való megfelelésrôl szóló igazolást.

5. §
Elbírálás, közzététel

(1) A Pályadíjra való jelentkezéseket (igénybejelentéseket)
kuratórium bírálja el. A kuratórium tagjait az Akadémia
elnöke kéri fel, a Környezettudományi Elnöki Bizottság
elnökének ajánló jellegû javaslata alapján. A kuratórium
tagjainak megbízatása 3 évre szól, a felkérés korlátlan al-
kalommal megismételhetô. A kuratóriumi tagsági megbí-
zás megszûnik a kuratórium megszûnésével vagy meg-
szüntetésével, lemondással, visszahívással.

(2) A beérkezett jelentkezéseket a Kutatóintézeti Fôosztály
összegzi és készíti elô a kuratórium részére.

(3) A kuratórium javaslata alapján az elnök dönt az elisme-
résben részesülôk személyérôl és az átadás idôpontjáról.

(4) A döntésrôl és a díjazottak névsoráról a Kutatóintézeti Fô-
osztály értesíti a Jogi és Igazgatási Fôosztályt. A Jogi és
Igazgatási Fôosztály megrendeli a grafikai munkákat, az
Elnöki Titkársággal egyeztetve megszervezi az átadási ün-
nepséget, és továbbítja a Pénzügyi Fôosztály részére a Pá-
lyadíjhoz járó pénzösszeg banki átutalásához szükséges
nyomtatványokat, valamint – a pályázati anyag visszakül-
désével egyidejûleg – értesíti a nem nyertes jelentkezôket.

(5) A Pályadíjban részesültek névsorának és laudációjának az
Akadémiai Értesítôben és azAkadémia honlapján történô
közzétételérôl a Jogi és Igazgatási Fôosztály, valamint a
Kommunikációs Fôosztály gondoskodik.

6. §
Záró rendelkezések

(1) A Magyar Tudományos Akadémia részére jelen Pályadíj
adományozására felhasználható, a 1169.Kjö./101/2007./9.
sz. hagyatékátadó végzéssel átadott hagyatékot (alaptôke)
és kamatai összegét az Akadémia Vagyonkezelô Szerve-
zete tartja nyilván, és számláján elkülönítetten kezeli.

(2) Jelen határozatban foglaltakat a Magyar Tudományos
Akadémia Alapszabályával, illetve a tudományos gyûjte-
mények, hagyatékok, ajándékok, pénzadományok elfoga-
dásának és kezelésének rendjérôl szóló elnöki határozattal
összhangban kell alkalmazni.

(3) Jelen határozat 2010. március 16-án lép hatályba azzal,
hogy a Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíjat
elsôként a 2010. évben lehet megítélni.

Pálinkás József s. k.
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Függelék

Környezetvédelmi Tudományos Pályadíj ........................... év

ÉRTÉKELÔ LAP
a Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj odaítéléséhez

1. A pályázó adatai:

2. A pályamû címe:

3. Az intézmény vezetôjének/kutatócsoport vezetôjének értékelése:

……………………………, ………..év ………………….hó …….. napján

…………………………………………….
(fô)igazgató/kutatócsoport vezetôje

Név:

Születési dátum:

Munkahely:

Foglalkoztatás jellege:

Értesítési cím:

Telefonszám:

Beosztás:
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8/2010. (III. 16.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai a 2011. évi költségvetési irányel-
veket megtárgyalták, – az ülésen tett módosításokkal – jóvá-
hagyták, és az Elnökség tagjai részére, valamint a Közgyûlés
részére történô benyújtásával egyetértenek.

9/2010. (III. 16.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai a Magyar TudományosAkadémia
irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek sajátos
gazdálkodási szabályait tartalmazó kormányrendelet-tervezet
tartalmi elemeirôl szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadják,
és javasolják annak az Elnökség részére történô benyújtását.

10/2010. (III. 16.) számú
VK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai megvitatták, és az Elnökség,
valamint a Közgyûlés tagjainak elfogadásra javasolják a
„Vagyongazdálkodási Irányelvek a Magyar Tudományos
Akadémia vagyonával való hatékony gazdálkodásról, az
akadémiai vagyon használatba adásáról és hasznosításá-
ról” címû dokumentumot.

2. AVezetôi Kollégium tagjai megvitatták, és az Elnökség tag-
jainak elfogadásra javasolják „AMagyar TudományosAka-
démiaVagyonkezelô Testülete ésVagyonkezelô Szervezete
Eljárási Szabályzata és Ügyrendje”, továbbá a „A Magyar
Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási és Vagyon-
hasznosítási Szabályzata”címû dokumentumokat.

11/2010. (III. 16.) számú
VK határozat

1. AVezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia 2010. évi nemzetközi tagdíjvállalási kötelezett-
ségeirôl szóló elôterjesztést megtárgyalták, és tudomásul
vették.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai az elôterjesztés 2. pontjában
felsorolt tagságok esetében az osztályok támogató javas-
latával egyetértésben hozzájárulnak ahhoz, hogy az AI-
ESEE, TLL, IEHA, IUPAB, FENS tagdíjfizetési kötele-
zettségeket a Magyar Tudományos Akadémia 2010-tôl
ismét vállalja.

3. A Vezetôi Kollégium tagjai javasolják az Elnökség tagjai
számára az elôterjesztésben foglaltak elfogadását.

12/2010. (III. 16.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai a Magyar TudományosAkadémia
nemzetközi tudományos kapcsolatai középtávú koncepciójá-
nak tervezetét megtárgyalták, a benne foglaltakkal egyetérte-
nek, és azt az MTA Elnöksége számára elfogadásra javasolják.

13/2010. (III. 16.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai a Magyar TudományosAkadémia
Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj c. pályázat
kiírásának és bírálatának alapelveit tartalmazó elnöki határo-
zatot megismerték, és azt az elôterjesztés szerinti tartalommal
támogatják.

14/2010. (III. 16.) számú
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudomány Ünnepe
2010 rendezvénysorozatról szóló tájékoztatást megismerték,
és tudomásul vették.

15/2010. (III. 16.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai aWorld Science 2009 értékelésé-
rôl és a rendezvénysorozatról szóló tájékoztatást megismer-
ték, és tudomásul vették.

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA
VEZETÔI KOLLÉGIUMÁNAK

2010. MÁRCIUS 16-AI HATÁROZATAI
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BENDER TAMÁS
„Bizonyítékokon alapuló hidroterápia és balneoterápia kli-
nikai vonatkozásai” címû munkája alapján,

BOLLOBÁS ENIKÔ
„A Performative Theory of the Subject: Reading Discur-
sive Constructions of the Real and the Subject in Ameri-
can Literature” címû munkája alapján,

CSERTI JÓZSEF
„Kétdimenziós kvantumrendszerek nanoszerkezetekben”
címû munkája alapján,

DANKÓ GYÖRGY
„Kapcsolt hô, anyag és impulzus transzport folyamatok
modellezése a MULTIFLUX programcsomaggal” címû
munkája alapján,

FREI ZSOLT
„Az Univerzum fejlôdésének vizsgálata gravitációs- és
fényhullámok együttes megfigyelésével” címû munkája
alapján,

GYULAI GÁBOR
„Biotechnológia a növénynemesítési alapanyagok elôállí-
tásában, a fitoremediációs fajok genetikai kontrolljában,
és a kultúrnövények archeogenetikai stabilitásának meg-
határozásában” címû munkája alapján,

KISS JÁNOS
„Amonoamin transzporterek funkcionális sajátságai: dep-
resszióval kapcsolatos klinikai vonatkozások” címû mun-
kája alapján,

PRÓKAI LÁSZLÓ
„Makromolekulák tömegspektrometriája: A szintetikus
oligomerektôl a fehérjékig és a proteomikáig” címû mun-
kája alapján,

PÉLI GÁBOR
„Niche – Organizational Positioning in Multidimensional
Markets” címû munkája alapján,

RÉVAY ZSOLT
„Standardnélküli mennyiségi elemzés a prompt-gamma
aktivációs analitikában” címû munkája alapján,

VÖRÖS GÁBOR
„Merevített lemez és héj elemek méretezése, mechanikai
vizsgálata” címû munkája alapján,

VÁRKONYINÉ KÓCZYANNAMÁRIA
„Methods of Computational Intelligence for Modeling and
Data Representation of Complex Systems” címû munkája
alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet.

KÖZLEMÉNYEK

T Á J É KO Z TAT Ó

a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím adományozásáról
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Bátoriné Halász Éva (MTA Szegedi Tudományegyetem Ma-
gyar Országos Levéltár, Magyar Medievisztikai Kutató-
csoport)
A szlavón hercegek és bánok 14. századi oklevéladó tevé-
kenysége 1323–1381 között

Horváthy Balázs (MTA Jogtudományi Intézet)
Külkereskedelmi védelmi intézkedések a közösségi jogban

Kádár Zoltán Dániel (MTA Nyelvtudományi Intézet)
Historical Chinese Letter Writing
(Történeti Kínai Levélírás)

Réfi Attila (MTA-Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pártok,
Pátrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport)
A császári-királyi huszárság törzstisztikara a francia for-
radalom és a napóleoni háború korában 1792–1815

Skorka Renáta (MTA Történettudományi Intézet)
Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és
koráról

Kevei Péter (MTA Szegedi Tudományegyetem Analízis és
Sztochasztika Kutatócsoport)
Szemistabilis eloszlások geometriai parciális vonzástar-
tományából vett véletlen változó lineáris kombinációi

Kurucz Miklós (MTA Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet)
Szociális hálózatok és ajánló rendszerek: extrém számí-
tási igényû feladatok

Kôrösiné Papp Szilvia (MTA Szegedi Tudományegyetem
Szupramolekuláris és Nanoszerkezetû Anyagok Kutató-
csoport)
Palládium és ródium nanokristályok képzôdése, stabilizá-
lása polimeroldatban és rétegszilikátokon

Szilágyi Imre Miklós (MTA Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem, Anyagszerkezeti és Modellezési
Kutatócsoport)
Nanoméretû volfrám-oxidok elôállítása, szerkezete és al-
kalmazása a fényforrásiparban és gázszenzorokban

UjjViktória (MTA Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Szerves Kémiai Technológiai Tanszéki Kutató-
csoport)
P-heterociklusok reszolválása borkôsav származékokkal

Juhász Róbert (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet)
Transzport folyamatok inhomogén közegben

Kézsmárki István (MTA Budapesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem, Kondenzált Anyagok Fizikája Kutató-
csoport)
Kölcsönható elektronrendszerek fázisdiagramja: optikai
spektroszkópiai, mágnesezettség és transzport vizsgálatok

Nagy Márton (MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató-
intézet)
A relativisztikus hidrodinamika egyenleteinek új explicit
analitikus megoldásai

Novák Mihály (MTAAtommagkutató Intézet)
Szilárdtestek felületének közelében zajló elektrontransz-
port folyamatok Monte Carlo szimulációja: szimulációs
modellek és pontosságuk

Kern Zoltán (MTA Geokémiai Kutatóintézet)
Éghajlati és környezeti változások rekonstrukciója a Kár-
pát-medencében faévgyûrûk és barlangi jégfelhalmozó-
dások vizsgálata alapján

Magyari Enikô Katalin (MTA Magyar Természettudományi
Múzeum Paleontológiai Kutatócsoport)
Az elmúlt 15 ezer év felmelegedési hullámainak ôskörnye-
zeti hatásai – DNS-be zárt populációtörténet és paloöko-
lógiai rekonstrukció a Kárpát-medencében

Beinrohr László (MTA Szegedi Biológiai Központ, Enzimo-
lógiai Intézet)
C1 Inhibitor Serpin Domain Structure Reveals the Likely
Mechanism of Heparin Potentitation and Conformational
Disease
(A C1-inhibitor deficienciájának és heparin aktiválható-
ságának atomi szintû magyarázata)

Erdélyi Katalin (MTA Debreceni Egyetem Sejtbiológiai és
Jelátviteli Kutatócsoport
A poli(ADP-ribozil)áció metabolizmus vizsgálata tüdôe-
pitélsejtek gyulladásos kemokin- és citokinexpressziójá-
ban, illetve sejthalálban

Fekete Ádám (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Celluláris Farmakológiai Kutató Csoport)
Mechanism of the persistent sodium current activator ve-
ratridine-evoked Ca2+ elevation: implication for epilepsy
(A perzisztens natrium áram aktivator veratridin által ki-
váltott kalcium szint növekedés mechanizmusa és jelentô-
sége epilepsziában)

T Á J É KO Z TAT Ó

az Akadémiai Ifjúsági Díjat elnyert pályázókról



2010. április 16. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 123

Kalmár Lajos (MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimoló-
giai Intézet)
Protein disorder in alternative reading frames
(Rendezetlen fehérjék az eltolt leolvasási keretben)

Kovács Sándor Dénes (MTA Szegedi Biológiai Központ En-
zimológiai Intézet)
Rendezetlen fehérjék chaperone aktivítása

Leitgeb Balázs (MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai
Intézet)
Bioaktív peptidek térszerkezete és biológiai hatása: pep-
tabiolok, alamethicinek és endomorfinok

Nagy Krisztina (MTA Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem, Alkalmazkodás Klímaváltozáshoz Kuta-
tócsoport)
A karórágás (levegônyelés) kialakulása és gyógykezelése
lovaknál

Tóth Szilvia Zita (MTA Szegedi Biológiai Központ Növény-
biológiai Intézet)
Az aszkorbát, mint a második fotokémiai rendszer alter-
natív elektrondonora

Vuts József (MTA Növényvédelmi Kutatóintézet)
Kártevô bogarak kémiai kommunikációja

cimû pályamunkájukkal

Akadémiai Ifjúsági Díjat nyertek el.

A díjakat az Akadémia fôtitkára március 19-én ünnepélyes
fogadáson adta át a díjazottaknak.
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FELHÍVÁS

AMagyar Tudományos Akadémia
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk

egy százalékát az MTA-nak felajánlották.
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