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Ács Tibort, az MTA doktorát, nyugalmazott egyetemi ma-
gántanárt,

a XIX. századi magyar hadtudomány-történeti kutatások
meghonosításában és mûvelésében elért kiemelkedô eredmé-
nyeiért; Széchenyi István katonai pályájának, a XIX. század
katonatudósai Magyar Tudós Társaság-beli tevékenységének
széleskörû feltárásáért, valamint az elmúlt kétszáz év magyar
hadtörténetének és tudománytörténetének új tényekkel és ösz-
szefüggésekkel való gazdagításáért.

Czitrovszky Aladárt, az MTA doktorát, az MTA Szilárd-
testfizikai és Optikai Kutatóintézet Lézeralkalmazási Osz-
tályának osztályvezetôjét, tudományos tanácsadóját,

a nemlineáris optikai méréstechnika, a fényszórás, az aero-
szolok fizikája területén végzett úttörô kutatásaiért, amelyek
eredményei az ipar (környezetvédelem, gyógyszeripar, vegy-
ipar) számos területén is hasznosultak; és az ESFRI ELI pro-
jekt magyar koordinátoraként egy európai nagyberendezés
Magyarországra kerülésében szerzett maradandó érdemeiért.

Dudás Illést, az MTA doktorát, a Miskolci Egyetem Gép-
gyártástechnológiai Tanszékének egyetemi tanárát,

a csigahajtások terén elért, nemzetközileg is kiemelkedô
tudományos kutatói tevékenységéért, az általa kidolgozott
matematikai modellen alapuló, szabadalmakkal védett gépé-
szeti rendszerek kifejlesztéséért, valamintAngliában, az USA-
ban és Magyarországon – e témakörben – megjelent könyve-
ibôl megismerhetô eredményeiért.

Kemény Lajost, az MTA doktorát, a Szegedi Tudomány-
egyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja Bôrgyó-
gyászati és Allergológiai Klinikájának tanszékvezetô egye-
temi tanárát,

a bôr immunológiájában, fotobiológiájában és biotechnoló-
giájában elért kutatási eredményeiért; a humán keratinociták

kórokozók felismerésére szolgáló mintázatfelismerô recepto-
rai és ezek szerepének gyulladásos bôrbetegségekben elsôként
elkészített jellemzések leírásáért, valamint munkacsoportjában
a bôrbetegségek kezelésére több – már szabadalommal védett
– innovatív terápiás eljárás kidolgozásáért.

Madas Editet, az MTA doktorát, az Országos Széchényi
Könyvtár tudományos kutatóját,

az Országos Széchényi Könyvtárban a Magyar Nyelv Éve
alkalmából megnyílt „Látjátok feleim…” Magyar Nyelvem-
lékek a kezdetektôl a 16. század végéig címû kiállítás meg-
szervezéséért és katalógusa szerkesztéséért. A kiállítás és a
400 oldalas katalógus nemcsak az irodalom- és a nyelvtörté-
net, hanem az egész magyarság-kutatás számára is újszerû tu-
dományos teljesítmény, amennyiben nyomon követi, bemu-
tatja, elemzi a magyar nyelv elsô szórványemlékeinek kezdeti
lépéseitôl a középkor végi európai irodalmi diskurzusba be-
kapcsolódó magyar nyelvû irodalmat.

NémethiAndrást, az MTA doktorát, az MTA RényiAlfréd
Matematikai Kutatóintézet tudományos tanácsadóját, osz-
tályvezetôjét,

a felületszingularitások elméletében elért, nagy nemzetközi
visszhangot kiváltó, áttörést jelentô eredményeiért, valamint
az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet-beli tudo-
mányos mûhely kialakításáért, a tudományos utánpótlás ne-
velésében végzett fáradhatatlan tevékenységéért.

Palkovics LászlóAmandot, az MTA doktorát, a Budapest
Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kara Növénykórtani
Tanszékének tanszékvezetô egyetemi tanárát,

a növénykórtan területén végzett kiemelkedô kutató, oktató
munkájáért, tudományos eredményeiért, valamint a csonthé-
jas gyümölcskultúrákban súlyos károkat okozó szilva himlô
vírussal kapcsolatos elméleti és gyakorlati kutatásaiért. A nö-
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Akadémiai kitüntetések
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KIRÁLY ZOLTÁNNAK,
az MTA rendes tagjának,

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
kiemelkedô tudományos munkásságuk elismeréseképpen

Akadémiai Díjban részesítette:

az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet kutatóprofesszorá-
nak, egyetemi tanárnak, az Akadémiai Díj, az Állami Díj, a
Nívódíj tulajdonosának adományozza,

az ellenálló növények nemesítése érdekében, a növényi be-
tegség-ellenállóság területén végzett biokémiai és élettani ku-

tatásaiban elért sikereiért; a szelekciós és biotechnológiai re-
zisztencia-nemesítésbe bevezetett új módszerért, amelynek
során a növényi betegség-ellenállóságot az oxidatív stresszel
szembeni rezisztenciára alapozta.
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vényi virológia mellett olyan gomba és baktérium eredetû kó-
rokozók magyarországi megjelenésének leírása és a kóroko-
zók jellemzése is fémjelzi munkáját, amelyek Európában ka-
rantén kórokozók, vagy korábban ebben a térségben nem
fordultak elô.

Pósfai Mihályt, az MTA doktorát, a Pannon Egyetem Föld-
és Környezettudományi Intézeti Tanszékének egyetemi tanárát,

a hazai és a nemzetközi ásványtani kutatásokban elért ki-
magasló tudományos eredményeiért, nemzetközi kiadóknál
megjelentetett, nagy visszhangot kiváltó könyveiért, össze-
foglaló tanulmányaiért.

Tomka Bélát, PhD, habilitált, a Szegedi Tudományegye-
tem tanszékvezetô egyetemi docensét,

generációjának, valamint a magyar gazdaság- és társada-
lomtörténeti iskolának egyik legkiemelkedôbb és nemzetközi

színtéren is jól ismert képviselôjeként elért kimagasló ered-
ményiért; a demográfia, a szociológia, a közgazdaságtan és a
politológia szempontjait is érvényesítô újszerû módszereiért,
amelyekkel kvantitatív összehasonlításban mutatja be a kon-
tinens különbözô régiói és országai fejlôdésének azonossá-
gait és különbözôségeit, illetve fázisbeli eltéréseit.

Tompa Pétert, az MTA doktorát, az MTA Szegedi Bioló-
giai Központ Enzimológiai

Intézete tudományos tanácsadóját,
a rendezetlen fehérjék családjának felismerésével és szer-

teágazó élettani szerepük bemutatásával tett jelentôs felfede-
zéséért, amely alapjaiban változtatja meg a fehérjék mûködé-
sérôl, élettani és kórélettani szerepérôl alkotott nézeteinket;
számos rendezetlen fehérjékkel kapcsolatos alapvetô felis-
merés feltárásáért és egy nemzetközileg is elismert új kutatási
irány elindításáért.

Homonnay Zoltánt, az MTA doktorát, az ELTE TTK
Magkémiai Tanszék egyetemi tanárát, dékánhelyettest

és

Kuzmann Ernôt, az MTA doktorát, az MTA Kémiai Ku-
tatóközpont Nukleáris Kémiai Laboratórium, az ELTE Ké-

miai Intézet laboratóriumvezetô tudományos tanácsadóját,
egyetemi magántanárt,

a Mössbauer-spektroszkópia újabb kémiai alkalmazásainak
kidolgozásáért és a módszer hazai elterjesztéséért. A Kuz-
mann professzor és társai által mûködtetett Mössbauer-labo-
ratórium egyike a világ legeredményesebb kutatóhelyeinek.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
kiemelkedô tudományos munkásságuk elismeréseképpen

megosztott Akadémiai Díjban részesítette:

Egyed Lászlót, a Csodák Palotája ügyvezetô igazgatóját,
a Csodák Palotája vezetôjeként megvalósított, kiemelkedô-

en fontos tudományos ismeretterjesztô tevékenységéért,
amelynek során kivételes érzékenységgel figyel a természet-
és a társadalomtudományok összekapcsolódásainak és össze-
kapcsolhatóságának gyakorlati színtereire, a tudomány és a
technika társadalmi erôtereire.

Liptay Katalint, a Magyar Rádió Zrt. Kulturális Szer-
kesztôsége kulturális újságíróját, szerkesztô mûsorvezetôjét,

a nagyközönség számára is érthetô, hozzáférhetô és szóra-
koztató módon készített értékôrzô és értékteremtô mûsorai-
ért, riportjaiért, irodalmi szerkesztôi munkájáért.

Stöckert Gábort, újságírót az Index tudományos rovatá-
nak szerkesztôjét,

a tudománynak a fiatalok körében történô széles körû in-
ternetes népszerûsítéséért, a tudományos újdonságok szak-
szerû feldolgozásáért, a magyar kutatókkal készített tartalmas
interjúiért.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
a tudomány népszerûsítése érdekében

kifejtett eredményes újságírói munkásságuk elismeréseképpen
Akadémiai Újságírói Díjban részesítette:

a Paksi Atomerômû Zrt. vezérigazgató-helyettesének,
több évtizedes, az atomenergia területén elért kiemelkedô

mûszaki-tudományos teljesítményéért, és a Magyar Tudomá-

nyosAkadémiával és intézeteivel kialakított eredményes szak-
mai együttmûködés megteremtéséért.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
és Vezetôi Kollégiuma

Wahrmann Mór-érmet adományozott

HAMVAS ISTVÁNNAK,
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12/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Tudományetikai kódexet és Memo-
randumot elfogadták, és javasolják annak a 2010. évi rendes
közgyûlés részére történô benyújtását.

13/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai az elôterjesztésben foglaltak szerint
meghatározták az egyes osztályokra esô új akadémiai
tagok számát.

2. Az Elnökség tagjai elfogadták a 2010. évi tagválasztás
közös jelöltlistáját.

14/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai – áttekintve a tudományos osztályok
indokolásait és meghallgatva az MTA Kitüntetési és Díj-
bizottsága javaslatait – titkos szavazással 2010-ben Király
Zoltán, az MTA rendes tagja részére ítélték oda az Aka-
démiai Aranyérmet.

2. Az Elnökség tagjai felkérik az Elnöki Titkárság vezetôjét
azAkadémiaiAranyérem elkészíttetésével kapcsolatos to-
vábbi feladatok koordinálására.

15/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai – áttekintve a tudományos osztályok
indokolásait és meghallgatva az MTA Kitüntetési és Díj-
bizottsága javaslatait – titkos szavazással 2010-ben az
Akadémiai Díjat az alábbi személyek részére ítélték oda:
Madas Edit, az MTA doktora (I. o.), Tomka Béla, PhD (II.
o.), Némethi András, az MTA doktora (III. o.), Palkovics
László Amand, az MTA doktora (IV. o.), Kemény Lajos, az
MTA doktora (V. o.), Dudás Illés, a mûszaki tudomány
doktora (VI. o.), Homonnay Zoltán, az MTA doktora és
Kuzmann Ernô, az MTA doktora (VII. o., megosztott),
Tompa Péter, az MTA doktora (VIII. o.), Ács Tibor, a had-
tudomány doktora (X. o.), Pósfai Mihály, az MTA doktora
(X. o.), Czitrovszky Aladár, az MTA doktora (XI. o.)

2. Az Elnökség tagjai felkérik az Elnöki Titkárság vezetôjét
az Akadémiai Díjak elkészíttetésével kapcsolatos további
feladatok koordinálására.

16/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai – áttekintve a javaslattevôk indokolá-
sait és meghallgatva az MTA Kitüntetési és Díjbizottsága
javaslatait – titkos szavazással 2010-ben azAkadémiai Új-
ságírói Díjat az alábbi személyek részére ítélték oda:
Egyed László, Liptay Katalin, Stöckert Gábor.

2. Az Elnökség tagjai felkérik az Elnöki Titkárság vezetôjét
az Akadémiai Újságírói Díjak elkészíttetésével kapcsola-
tos további feladatok koordinálására.

17/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a 2011. évi költségvetési irányelveket
megtárgyalta, jóváhagyta, és a Közgyûlés részére történô be-
nyújtásával egyetért.

18/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia irányí-
tása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek sajátos gaz-
dálkodási szabályait tartalmazó kormányrendelet-tervezet tar-
talmi elemeirôl szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadja.

19/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai megvitatták és a javasolt módosítással
a Közgyûlés tagjainak elfogadásra javasolják a „Vagyon-
gazdálkodási Irányelvek a Magyar Tudományos Akadé-
mia vagyonával való hatékony gazdálkodásról, az akadé-
miai vagyon használatba adásáról és hasznosításáról”
címû dokumentumot.

2. Az Elnökség tagjai a „Magyar TudományosAkadémiaVa-
gyonkezelô Testülete ésVagyonkezelô Szervezete Eljárási
Szabályzata és Ügyrendje”, valamint „A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Vagyongazdálkodási és Vagyonhasz-
nosítási Szabályzata” címû dokumentumokat megvitatták
és jóváhagyják.

20/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia
2010. évi nemzetközi tagdíjvállalási kötelezettségeirôl
szóló elôterjesztést megtárgyalták, és a benne foglalt ja-
vaslatokat elfogadják.

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI

a 2010. március 30-án megtartott ülésérôl
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2. Az Elnökség tagjai az elôterjesztés 2. pontjában felsorolt
tagságok esetében az osztályok támogató javaslatával egye-
tértésben hozzájárulnak ahhoz, hogy az AIESEE, TLL,
IEHA, IUPAB, FENS tagdíjfizetési kötelezettségeket az
Magyar Tudományos Akadémia 2010-tôl ismét vállalja.

21/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia nem-
zetközi tudományos kapcsolatai középtávú koncepciójának
tervezetében foglaltakkal egyetértenek.

22/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai tudomásul vették Németh Tamás fôtitkár
tájékoztatóját az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 2010.
március 8-i ülésének határozatairól.

23/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai egyetértettek a 2010. évi Magyar Tu-
domány Ünnepe kiemelt hetének vezértémájával és prog-
ramszerkezetével.

2. A Magyar Tudomány Ünnepe 2010. évi kiemelt hét ve-
zértémája: Határok nélküli tudomány – Kihívások és le-
hetôségek a tudományterületek határain.

3. Az Elnökség tagjai felkérik a Csépe Valéria fôtitkárhe-
lyettes által vezetett MTÜ Programtestületet, valamint az
MTÜ 2010 Operatív Testületét, hogy kezdjék meg az ese-
mények programkialakítását és szervezési munkáját.

24/2010. (III. 30.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai megismerték és tudomásul vették a
World Science Forum 2009 értékelésérôl és a rendez-
vénysorozat jövôjérôl szóló tájékoztatást.

2. Az Elnökség tagjai egyetértenek azzal, hogy az MTA el-
nöke az elôterjesztésben foglaltak szerint tárgyalásokat
kezdjen az illetékes szervek képviselôivel aWorld Science
Forum jövôjét illetôen.

AZAKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA
2010. március 8-i ülésének (AKT 1/2010)

határozatai

Napirend:

1. Igazgatói pályázatokat véleményezô eseti bizottságok je-
lentésének megvitatása, javaslat a kinevezendô igazgatók
személyére (SZBK Enzimológiai Intézet, Regionális Ku-
tatások Központja).

2. Tájékoztató a 2010. II. félévben lejáró igazgatói megbí-
zásokról.

3. A fiatal kutatói álláshelyek tudományterületi elosztásának
meghatározása.

4. Javaslat a 2011. évi költségvetés irányelveire.
5. Az MTA irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési

szervek sajátos gazdálkodási szabályairól szóló kor-
mányrendelet tartalmi koncepciójának alapelvei.

6. Beszámoló a szakbizottságok 2009. évi tevékenységérôl.
Tag kooptálása az Élettudományi Szakbizottságba.

7. Beszámoló az AKT 2009. évi tevékenységérôl.
8. A Hidrobiológiai Kutatóközpont (Tisza-kutató Intézet és

Duna-kutató Intézet) létrehozása.
9. Tájékoztató a kutatóhelyek 2009. évi tevékenysége érté-

kelésének menetérôl.
10. Javaslat a Szociológiai Kutatóintézet külsô tanácsadó tes-

tülete AKT által jelölt tagjára.
11. Intézeti SZMSZ jóváhagyása.

AKT 1/1/2010 (03. 08.) határozat:

Az igazgatói pályázatokat elbíráló, AKT által felkért eseti bi-
zottságok elnökei ismertették a bizottságok jelentését a meg-
hirdetett igazgatói állásokra érkezett pályázatokról (SZBK En-
zimológiai Intézet, Regionális Kutatások Központja).Az eseti
bizottságok a pályázókat meghallgatták, valamint megkapták
az illetékes tudományos osztályoknak a pályázatokkal kap-
csolatos állásfoglalását. AzAKT megvitatta a jelentéseket, és
kialakította véleményét.

Az AKT az eseti bizottságok jelentéseinek megismerését
követôen, titkos szavazással egyhangúlag javasolja, hogy
az SZBK Enzimológiai Intézet igazgatói feladatainak el-
látására Buday László, a Regionális Kutatások Központja
igazgatói feladatainak ellátására Horváth Gyula kapjon
megbízást.

AKT 2/1/2010 (03. 08.) határozat:

Banczerowski Januszné fôosztályvezetô, az AKT titkára is-
mertette, hogy 2010. második félévében 6 akadémiai intézet-
ben jár le az igazgató megbízása.

Az MTA Irodalomtudományi Intézetben az igazgató meg-
bízása 2010. július 31-én jár le. A pályázati eljárás az MTA
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elnöke által jóváhagyott ütemtervnek megfelelôen folyik.
A pályázati kiírás megjelent a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, valamint az
MTA magyar és angol nyelvû honlapján. A pályázat benyúj-
tási határideje: 2010. április 8. Az eseti bizottságnak a Társa-
dalomtudományi Szakbizottság által jelölt 4 tagját az AKT
2009. november 23-i ülésén elfogadta, a bizottság ötödik tag-
ját az MTA elnöke delegálta.

2010. december 31-én öt kutatóintézetben jár le az igazgató
megbízása. Ezek a következôk: Atommagkutató Intézet, Ge-
odéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Geokémiai Kutatóinté-
zet, Társadalomkutató Központ, Szociológiai Kutatóintézet.
Az igazgatói feladatok ellátására az MTA elnöke pályázatot ír
ki. A Jogi és Igazgatási Fôosztály, valamint a Kutatóintézeti
Fôosztály egyeztetett javaslatot készít a pályázati folyamat el-
járásrendjére, idôbeli ütemezésére és a megjelenô pályázati
kiírás szövegére vonatkozólag.

Az AKT a 2010. II. félévben lejáró igazgatói megbízások-
ról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

AKT 3/1/2010 (03. 08.) határozat:

Németh Tamás fôtitkár, az AKT elnöke tájékoztatta az AKT-
t, hogy 2010-ben 120 új fiatal kutatói álláshely betöltésére
nyílik lehetôség. A keretbôl két álláshely cigány identitású
fiatal kutató részére kerül meghirdetésre külön felhívás alap-
ján. Az AKT egyetértett abban, hogy az élettudományokat a
tudományterület növekvô jelentôsége miatt a fiatal kutatói
keret elosztásánál preferálni szükséges. A keret elosztásával
kapcsolatban a szakbizottsági elnökök is véleményt nyilvá-
nítottak.

Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy 2010. évben a 118 fô
fiatal kutatói álláshely keret elosztása a következôk sze-
rint történjen: a matematikai és természettudományi ku-
tatóhelyek 49, az élettudományi kutatóhelyek 43, a társa-
dalomtudományi kutatóhelyek 26 fiatal kutatói álláshelyet
kapjanak. Az AKT 8 igen szavazattal, 3 nem szavazat mel-
lett elfogadta, hogy a következô kiírástól kezdôdôen a ku-
tatóhelyek kutatási téma megjelölése nélkül nyújthatják be
a fiatal kutatói álláshelyekre vonatkozó igényüket.

AKT 4/1/2010 (03. 08.) határozat:

Szamkó Józsefné, a Pénzügyi Fôosztály vezetôje tájékoztatást
adott a 2011. évi költségvetés tervezésének irányelveirôl. Pá-
linkás József, az MTA elnöke a költségvetés-tervezet megvi-
tatása során elmondta, hogy azAkadémia vezetésének fontos
célja az OTKA forrásainak növelése, valamint az infrastruk-
túra javítása és az alapellátás megfelelô szintû finanszírozása.
2011-ben az Akadémia szándéka új kutatócsoportok létreho-
zása egyetemeken. Aradi Zsolt, azAKT Pénzügyminisztérium
által delegált tagja a költségvetési irányelvek tárgyalásakor
felhívta a figyelmet, hogy a többletigény indoklásakor cél-
szerû bemutatni azAkadémia megnövekedett feladatait, ezek
társadalmi hasznosságát.

A 2011. évi költségvetés irányelveit az AKT egyhangúlag
elfogadta.

AKT 5/1/2010 (03. 08.) határozat:

Szamkó Józsefné elmondta, hogy a Magyar TudományosAka-
démia irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek
esetében, figyelemmel azAkadémiai Törvény módosításában
meglévô speciális gazdálkodási szabályokra, valamint az ál-
lamháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet elôírásaira, szükséges az államháztartási tör-
vény felhatalmazásán alapuló kormányrendelet elkészítése és
a Kormány részére történô benyújtása.

Az MTA irányítása alá tartozó költségvetési szervek sajá-
tos gazdálkodási szabályairól szóló kormányrendelet elôké-
szítéséhez koncepció készült, amelyet az AKT megvitatott.
A jogszabálytervezés késôbbi fázisában az AKT elé kerül a
kormányrendelet tervezete.

Az AKT a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá
tartozó köztestületi költségvetési szervek sajátos gazdálko-
dási szabályairól szóló kormányrendelet tartalmi koncep-
ciójának alapelveirôl szóló tájékoztatót tudomásul vette.

AKT 6/1/2010 (03. 08.) határozat:

A tudományterületi szakbizottságok elnökei azAKT számára
írásos tájékoztatót készítettek a szakbizottságok 2009. évi te-
vékenységérôl.

Az AKT egyhangúlag elfogadta a Matematikai és Termé-
szettudományi, az Élettudományi, valamint a Társada-
lomtudományi Szakbizottság 2009. évi tevékenységérôl
szóló beszámolót.

AKT 7/1/2010 (03. 08.) határozat:

Kômíves Tamás ismertette, hogy az Élettudományi Szakbi-
zottság korábbi tagját, Hunyady Lászlót a Közgyûlés AKT
tagnak választotta. Helyére az ökológiai tudományterületrôl
Török Katalint, az Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet igaz-
gatóját célszerû jelölni az AKT Élettudományi Szakbizottsá-
gába. A jelölést az AKVT élettudományi szekciója támogatta
az AKVT 2010. január 21-i ülésén.

Az AKT 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elfo-
gadta Török Katalin jelölését az Élettudományi Szakbi-
zottságba.

AKT 8/1/2010 (03. 08.) határozat:

Németh Tamás elmondta, hogy az MTA Alapszabály 49. §
(10) értelmében az AKT tevékenységérôl évente beszámol a
Közgyûlésnek. Az AKT tevékenységét összefoglaló elôter-
jesztés e jogszabályi kötelezettség teljesítésének elôkészítése.

Az AKT egyhangúlag elfogadta a 2009. évi tevékenységé-
rôl szóló beszámolót, és felhatalmazta Németh Tamás fô-
titkárt a beszámolónak a Közgyûlésen való elôterjesztésére.

AKT 9/1/2010 (03. 08.) határozat:

Németh Tamás tájékoztatást adott a Hidrobiológiai Kutató-
központ, a Duna-kutató Intézet és a Tisza-kutató Intézet lét-
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rehozásának elôkészítésével kapcsolatos kérdésekrôl. A Hid-
robiológiai Kutatóközpont alapjait a jelenleg önállóan
mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv, a Balatoni Lim-
nológiai Kutatóintézet; a jelenleg az Ökológiai és Botanikai
Kutatóintézet osztályaként mûködô Magyar Duna-kutató Ál-
lomás kiválása és átalakítása Duna-kutató Intézetté; illetve a
Tisza-kutató Intézet mint önálló akadémiai költségvetési szerv
létrehozása jelentené.

Az alapító biztosok, G.-Tóth László (Tisza-kutató Intézet)
ésGuti Gábor (Duna-kutató Intézet) elkészítették az intézetek
létrehozásának koncepcióját, amelyet azAKT Élettudományi
Szakbizottsága megtárgyalt.
Csépe Valéria, az MTA fôtitkárhelyettese az AKT Élettu-

dományi Szakbizottságának véleményével összhangban el-
mondta, hogy a Duna-kutató Intézet és a Tisza-kutató Intézet
alapítását elôkészítô két koncepció kidolgozottsága eltérô. Ja-
vasolható, hogy a Duna-kutató Intézet alapítása történjen meg,
a tervezett Tisza-kutatás pedig ennek az intézetnek vagy a Ba-
latoni Limnológiai Kutatóintézetnek egy csoportjaként kez-
dôdjön meg.
Németh Tamás ismertette, hogy mindkét alapítandó intézet

esetében rendelkezésre áll a megfelelô telephely és székhely.
A hidrobiológiai kutatások, ezen belül a Duna kutatásának erô-
sítése az Európai Unió Duna-stratégiájával is összhangban van.

Az AKT egyhangúlag támogatta, miszerint az Akadémia
elnöke terjesszen javaslatot a Közgyûlés elé a Duna-ku-
tató Intézet megalapítására. A Tisza-kutató csoport elsô
lépésben a Duna-kutató Intézet vagy a Balatoni Limnoló-
giai Kutatóintézet (BLKI) részeként alakuljon meg. A Hid-
robiológiai Kutatóközpontot ezt követôen célszerû létre-
hozni.

AKT 10/1/2010 (03. 08.) határozat:

Kômíves Tamás, az AKT Értékelô Bizottságának társelnöke
elmondta, hogy a Bizottság elôkészítô feladata egy szem-
pontrendszer kidolgozása, amelynek alapján az intézeti külsô
tanácsadó testületek az intézetek értékelését elvégzik. A Bi-
zottság javasolja, hogy a külsô tanácsadó testületek vélemé-

nyüket az alábbi kérdéscsoportok keretében fogalmazzák
meg: az intézet tevékenységi körének jellemzése (kutatási pro-
filja), a kutatás megvalósításának jellemzése, az intézetnek a
jövôre vonatkozó elképzelései (stratégiája), az intézet tevé-
kenységének SWOT analízise. AzAKT áprilisi ülésére az Ér-
tékelô Bizottság konszenzusos javaslatot készít a szempont-
rendszerre vonatkozólag. Az Értékelô Bizottság ütemtervet
készített az értékeléshez. A kutatóhelyek 2009. évi tevékeny-
ségének értékelésében a módosított Akadémiai Törvény ér-
telmében az intézeti külsô tanácsadó testületek mellett az
AKT illetékes tudományterületi szakbizottságai és a tudomá-
nyos osztályok vesznek részt.

Az AKT az Értékelô Bizottság tájékoztatóját tudomásul
vette, és a kutatóhelyek 2009. évi tevékenysége értékelé-
sének ütemtervét jóváhagyta.

AKT 11/1/2010 (03. 08.) határozat:

A Szociológiai Kutatóintézet jelezte, hogy az intézet külsô ta-
nácsadó testületénekAKT által korábban jelölt tagja helyett –
akadályoztatás miatt – Enyedi György személyében új jelöltet
javasol.

Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy a Szociológiai Ku-
tatóintézet külsô tanácsadó testületének AKT által jelölt
tagja Enyedi György legyen.

AKT 12/1/2010 (03. 08.) határozat:

Az intézetek szervezeti és mûködési szabályzatát az AKT
hagyja jóvá. Katona Gyula, az AKT SZMSZ Bizottságának
elnöke javasolta az MTA Szegedi Biológiai Központ SZMSZ-
ének elfogadását.
Németh Tamás ismertette, hogy Somfai László a további-

akban nem tudja vállalni az AKT SZMSZ Bizottsági tagsá-
gát, helyette Rechnitzer Jánost javasolta megbízni.

Az AKT egyhangúlag elfogadta az MTA Szegedi Biológiai
Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
Az AKT egyhangúlag elfogadta az AKT SZMSZ Bizottsá-
gába Rechnitzer János megbízását.
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CSORDÁSANDRÁS
„Csapdázott ultrahideg gázok gerjesztéseinek vizsgálata”
címû munkája alapján,

DONÁTH PÉTER
„Az alapfokú közoktatás »kulcsa«: a magyarországi tanító-
képzés politikai és társadalomtörténetéhez 1868–1958”
címû munkája alapján,

DRASKÓCZY ISTVÁN
„Magyarországi sóbányászat és sókereskedelem a késô
középkorban” címû munkája alapján,

ERDÔDY GÁBOR
„A magyar 1848/49 belga tükörben” címû munkája
alapján,

FÖLDES GYÖRGY
„Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989”
címû munkája alapján,

MAGYAR IMRE
„A Pannon-medence ôsföldrajza és környezeti viszonyai a
késô miocénben ôslénytani és szeizmikus rétegtani ada-
tok alapján” címû munkája alapján,

SIMONNÉ SARKADI LÍVIA
„A biogén aminok és szabad aminosavak biokémiájával és
élelmiszer-biztonsági szerepével kapcsolatos kutatások”
címû munkája alapján,

TÔKÉSI KÁROLY
„Töltött részecskék kölcsönhatásai atomokkal és nano-
struktúrákkal” címû munkája alapján

KÖZLEMÉNYEK

TÁ J ÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím adományozásáról

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

AMagyar TudományosAkadémia fôtitkára Pedagógus Kutatói
Pályázatot hirdet, középiskolában (gimnáziumban, szakközép-
iskolában) huzamosabb ideje, de legalább öt éve teljes-, vagy
minimum heti 20 órás részmunkaidôs foglalkoztatási jogvi-
szonyban oktató pedagógusok érdemes tudományos munkássá-
gának elismerésére.Az öt éves oktatói munkakörben töltött idô-
szakkal a pályázat benyújtásának idôpontjában kell rendelkezni.

Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával,
nagyobb terjedelmû tanulmánnyal, kísérleti eljárási ered-
ménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama tényle-
ges elôrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudomá-
nyos feltárása terén. A pályázatokhoz mellékelni kell a
pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a középiskola igazo-
lását a tanári pályán eltöltött évekrôl.

A pályamunkát a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára
részére, a pályázatot tartalmazó borítékot azMTATitkársága
Kutatóintézeti Fôosztálya vezetôjének címezve kell be-
nyújtani (1245 Budapest, Pf. 1000). A pályamunkát egy pél-
dányban nyomtatott formában (ha a munka jellege megköve-
teli, elektronikus adathordozón) kérjük benyújtani.

A pályamunka beérkezési határideje 2010. szeptember 20.

A korábbi években Pedagógus Kutatói Pályadíjat elnyert díj
birtokosa öt év után pályázhat ismételten.

A benyújtott pályamûvet a tudományterületileg illetékes aka-
démiai kutatóintézet vagy szakbizottság bírálja el. A bírálók
értékelô véleménye alapján, az Akadémiai Kutatóintézetek
Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely
alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyérôl.

Évente 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege egyé-
nenként bruttó százötvenezer forint. A pályázat eredményé-
rôl a pályázók névre szóló értesítést kapnak.

Az oklevelek ünnepélyes átadására 2010. december közepén
kerül sor, amelyrôl az MTA a sajtó útján tájékoztatja a nyil-
vánosságot.

Dr. Németh Tamás s. k.,
az MTA fôtitkára
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A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet az
AKADÉMIAI LÉTESÍTMÉNYEK FENNTARTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE (ALFA)

igazgatói (magasabb vezetôi) beosztásának ellátására

A betöltendô munkakör „fenntartási és üzemeltetési szak-
referens”, amely a magasabb vezetô beosztással történô meg-
bízással együtt betölthetô: 2010. július 3. napjától

Az igazgató feladata:
– Magyar Tudományos Akadémia Irodaháza, Kutatóháza,

Székháza és az esetileg meghatározott egyéb ingatlanjai-
nak tartós, vagy átmeneti fenntartásának és üzemeltetésé-
nek irányítása.

– A székházi rendezvények szervezésének, az azokkal kap-
csolatos – azALFA hatáskörébe tartozó – feladatok koor-
dinálása.

– Építés-beruházási, felújítási lebonyolítási és mûszaki el-
lenôrzési tevékenység ellátásának irányítása.

– Akadémiai ingatlanok hasznosításának, értékesítésének
felügyelete. Az akadémiai vagyon kijelölt részének anali-
tikus nyilvántartása mûködtetése.

– Az üzemeltetési, fenntartási és rendezvény szolgáltatás kö-
rében kiegészítô tevékenység (Tudós Kávézó üzemeltetés,
építés-beruházási és felújítási lebonyolítás, mûszaki elle-
nôrzés, gépkocsiszolgálat) felügyelete.

– Az MTA illetékes testületeivel és az MTATitkársága szak-
mai fôosztályaival való együttmûködés.

A pályázókkal szembeni követelmények:
– felsôoktatásban szerzett közgazdasági, mûszaki vagy jogi

szakképzettség,
– legalább öt éves vezetôi gyakorlat.

Elônyt jelent:
– vezetési-szervezési képesítés,
– pénzügyi-gazdasági képesítés,
– intézet, intézmény vezetésében szerzett gyakorlat,
– angol, német, vagy francia nyelv ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vo-

natkozó koncepcióját,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek

ismertetését,
– a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb

MTA tájékoztatókban közzétehetô rövid, fényképes be-
mutatkozó életrajzot.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón Word fájlfor-
mátumban (pl. floppy, CD) is be kell nyújtani.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget és nyelvtudást igazoló oklevelek hiteles má-

solatát,
– 3 hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– közalkalmazotti jogviszonyban állók esetén, a 49/1993.

(III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti minôsítést,
– közvetlen személyes elérhetôségét (telefon, e-mail),

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatási
eljárásban résztvevôk megismerhessék, továbbá, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul,

– hozzájárulást ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fény-
képes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és
tájékoztatási célokra felhasználhatja.

Az igazgató jogállása:
Az igazgató az intézet egyszemélyi felelôs vezetôje, tevé-
kenységét magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként,
heti negyven órás, teljes munkaidôben látja el. Az igazgató
magasabb vezetôi megbízása, megbízásának visszavonása, to-
vábbá az alapvetô munkáltatói jogok az MTA elnökének ha-
táskörébe tartoznak. Az egyéb munkáltatói jogokat az MTA
fôtitkára az elnök által átruházott hatáskörben látja el.

A közalkalmazotti kinevezés és a magasabb vezetôi megbí-
zás határozatlan idôre szól.

Magasabb vezetôi beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki az ALFÁ-val közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kine-
vezhetô. A közalkalmazotti, illetve magasabb vezetôi illet-
mény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkezô
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet (Kjt. V.) alapján kerül
megállapításra. Igazgatói munkakörre magasabb vezetôi
megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 44., és
43/D. §-a, valamint a Kjt. V-ben foglaltak értelmében ösz-
szeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségérôl szóló 2007. évi CLII. törvény alap-
ján, az intézmény igazgatója vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett.

A pályázati kiírás 2010. május 8-án került közzétételre a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ honlapján.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázók anyagait szakmai elôkészítô bizottság értékeli és
a bizottság által kiválasztott személyek meghallgatása után ja-
vaslatát – döntésre – a az MTA elnöke elé terjeszti. A pályá-
zat eredményérôl a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. június 8.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 21.

A pályázatot – az MTA elnökének címzett kísérôlevéllel
együtt – a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és
Igazgatási Fôosztály Humánpolitikai Osztályára (1245 Buda-
pest, Pf. 1000.) kell beküldeni.

Dr. Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke



134 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 2010. május 14.

AzMTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
pályázatot hirdet

tudományos igazgatóhelyettesi (magasabb vezetôi) beosztás betöltésére
2010. július 1-jei hatállyal

A betöltendô munkakör „tudományos kutató”, amelyhez a
magasabb vezetô beosztás kapcsolódik. A megbízás legfel-
jebb három évre szól.

A tudományos igazgatóhelyettes feladatai:
– távollétében tudományos és általános igazgatási kérdé-

sekben képviseli és helyettesíti az igazgatót,
– közremûködik az intézet tudományos tevékenységének

irányításában, a belsô ellenôrzésben,
– a kutatóhelynek a hazai és nemzetközi tudományos élet-

ben kivívott helyének és szerepének megôrzése, illetve to-
vább erôsítése,

– a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósítása,
jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése,

– ellátja az intézet mûködésével kapcsolatban az igazgató
által rábízott feladatokat.

A pályázókkal szembeni követelmények:
– büntetlen elôélet
– legalább a tudomány kandidátusa, vagy PhD tudományos

fokozat,
– kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az inté-

zet profiljának megfelelô kutatások valamelyik területén,
– kutatóintézet vagy magasabb kutatási egység vezetésében

szerzett megfelelô gyakorlat, az angol nyelv tárgyalóké-
pes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázónak az igazgatóhelyettesi feladatok ellátására vo-

natkozó koncepcióját,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, be-

osztásának és illetményének megjelölését,
– eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek

ismertetését,
– a pályázó által írt tanulmányok és könyvek pontos bibli-

ográfiai jegyzékét, az arra kapott idézetek felsorolását,
– tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének

megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az oklevelek hiteles másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot 2 példányban,
– három hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyítványt,
– arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában fog-

lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Az igazgatóhelyettes jogállása:
A közalkalmazotti kinevezés határozatlan idôre, heti 40 órás,
teljes munkaidôre szól. Az igazgatóhelyettes magasabb ve-
zetôi megbízása, megbízásának visszavonása, továbbá az
alapvetô munkáltatói jogok az Intézet igazgatójának hatáskö-
rébe tartoznak. A közalkalmazotti, illetve vezetôi illetmény a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkezô 49/1993. (III.
26.) Korm. rendelet (Kjt. V.) alapján kerül megállapításra.
Igazgatóhelyettesi munkakörre magasabb vezetôi megbízás
annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai
valamint a Kjt. V. értelmében összeférhetetlenség nem áll
fenn. Magasabb vezetô beosztás ellátására megbízást az kap-
hat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetô.

A pályázati kiírás 2010. május 6-án került közzétételre a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ honlapján.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázat elbírálása a a Kjt. 20/A § (6) bekezdésének meg-
felelôen, az intézet kutató testülete elôtt, nyilvános meghall-
gatással történik.A kutatók titkos szavazással foglalnak állást
a pályázó alkalmasságát illetôen, s ennek megfelelôen, a
végsô döntést az igazgató hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat elbírálása a beadást követô 14 napon belül meg-
történik, ezt követôen a pályázót az intézet igazgatója 6 mun-
kanapon belül, írásban értesíti a döntésérôl.

Amennyiben a felhívásra az MTA Balatoni Limnológiai Ku-
tatóintézetben dolgozó kutató pályázik, úgy az – a szakmai
önéletrajz kivételével – említett mellékletek elhagyhatók.

A pályázatot az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
igazgatójához (8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.) kell be-
nyújtani azAkadémiai Értesítôben való közzétételtôl számított
30 napon belül.

Prof. Dr. Bíró Péter s. k.,
igazgató
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Tárgy- és számmutató
az

Akadémiai Értesítô
2009. évi LVIII . évfolyamához

BETÛRENDES TÁRGYMUTATÓ*

A

Akadémiai kitüntetések a 2009. évi májusi rendes közgyûlé-
sen 5 (82)

Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának 2008. november 17-i és
december l-jei ülésének állásfoglalásai 1 (2)

– – – 2009. február 9-i ülésének állásfoglalásai 3 (47)
– – – 2009. március 16-i ülésének állásfoglalásai 4 (72)
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának 2009. április 20-i, má-

jus 25-i és június 25-i ülésének állásfoglalásai 7 (187)
– – – 2009. október 12-i ülésének határozatai 12 (420)
Alapító okiratok közzététele 11 (268)
Az Akadémiai Óvoda és Bölcsôde igénybevételi rendjérôl

2 (33)
A Kormány 2009–2010-re vonatkozó tudomány-, technoló-

gia- és innovációpolitikai intézkedési tervérôl 4 (58)

E

Elnöki Bizottságok összetétele 11 (180)
Elnöki rendelkezések
a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési

szerveinek vezetôivel kapcsolatos munkáltatói jogok gya-
korlásának szabályozása 7 (180)

a Magyar TudományosAkadémia Titkárságán foglalkoztatot-
takkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásának sza-
bályozása 7 (180)

Elnöki tisztségben történô megerôsítésrôl 7 (140)

F

Felhívás javaslattételre Schenzl Guidó-díj és Pro Meteoroló-
gia Emlékplakett adományozására 2 (41)

Felhívások „Pro optimo merito in pancreatico-oncologia”-díj
odaítélésére és

„Pro optimo merito in pancreatico-oncologia” ifjúsági díjra
1 (19), 12 (426)

– Schenzl Guidó-díjra, valamint Pro Meteorológia Emlékp-
lakett adományozására

Felhívás a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására
2 (42), 3 (54)

H

Helyesbítés 2 (43)

K

Kitüntetések nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
4 (70)

– augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe alkalmá-
ból 9 (200)

– a „Húsz éves a Köztársasági Díj” adományozása és a Ma-
gyar Tudomány Ünnepe alkalmából 11 (240)

– a Magyar Tudomány Ünnepének ünnepségsorozatához
kapcsolódóan 12 (356)

Közlemény Pedagógus Kutatói Pályadíjakról 1 (21)
– a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok záró kutatói jelen-

téseinek 2008. évi értékelésérôl 8 (192)
Kutatási és Innovációs eseti bizottság tisztségviselôinek és

tagjainak megválasztásáról szóló 61/2007. (VI. 27.) OGY
határozat módosításáról 1 (2)

M

Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény, a Magyar TudományosAkadémiaAlapszabálya és az
Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 5 (84)

Magyar Tudományos Akadémia 179. Közgyûlése által elfo-
gadott határozatok 5 (156)

– – – Doktori Szabályzata 5 (158)
Magyar TudományosAkadémia Titkársága alapító okiratának

és a Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Együtt-
mûködési Irodája megszüntetô okiratának közzététele
1 (18)

Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Szervezeti és
Mûködési Szabályzata 9 (202)

Magyar TudományosAkadémia Elnökségének állásfoglalásai

* Az egyes tételek végén az értesítô száma áll, majd ezt követôen zárójelben az oldalszám.



– – – – – 2008. november 25-én és 2009. január 27-én meg-
tartott üléseirôl 3 (46)

– – – – – 2009. február 24-én és 2009. március 31-én megtar-
tott üléseirôl 5 (170)

– – – – – 2009. március 31-én elfogadott állásfoglalása 6 (176)
– – – – – 2009. április 21-én és június 23-án megtartott ülési-

rôl 7 (187)
Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalá-

sai, illetve határozatai a 2009. szeptember 22-én és októ-
ber 27-én megtartott üléseirôl 12 (420)

MagyarTudományosAkadémia elnökének és fôtitkárának
együttes szabályzatai

1/2009. (A. É. 2.) MTA együttes szabályzat a Magyar Tudo-
mányos Akadémia üdülési szolgáltatást nyújtó jóléti intéz-
ményeinek igénybevételérôl 2 (27)

2/2009. (A. É. 2.) MTA együttes szabályzat az Akadémia
Óvoda és Bölcsôde igénybevételének rendjérôl 2 (33)

3/2009. (A. É. 2.) MTA együttes szabályzat a Magyar Tudo-
mányos Akadémia kegyeleti tevékenységéhez kapcsolódó
eljárásról 2 (37)

4/2009. (A. É. 2.) MTA együttes szabályzat a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendes és levelezô tagjai és az MTA
Doktora címmel rendelkezôk és azok hozzátartozói részé-
re adható tudós segély megállapításáról és folyósításáról
2 (38)

5/2009. (A. É. 3.) MTA együttes szabályzat a tudományos
gyûjtemények, hagyatékok, ajándékok, pénzadományok el-
fogadásának és kezelésének rendjérôl 3 (48)

MagyarTudományosAkadémia fôtitkárának szabályzatai
1/2008. (A. É. 3.) MTA-F szabályzat az egyes magasabb ve-

zetô beosztású közalkalmazottak kereset-kiegészítésének
megállapításáról szóló 3/2001. (A. É. 12.) MTA-F szabály-
zat hatályon kívül helyezésérôl 3 (49)

1/2009. (A. É. 3.) MTA-F szabályzat a Magyar Tudományos
Akadémia Titkárságának vagyonnyilatkozat-tételi eljárási
rendjérôl 3 (49)

Magyar Tudományos Akadémia elnökének határozatai
1/2009. (X. 30.) sz. határozat a Magyar Tudományos Akadé-

mia Titkársága Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
közzétételérôl 11 (242)

2/2009. (X. 30.) sz. határozat a Magyar Tudományos Akadé-
mia Titkárságán

foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlá-
sának szabályozásáról szóló rendelkezés elnöki határozat
formájában való közzétételérôl 11 (243)

3/2009. (X. 30.) sz. határozat a Magyar Tudományos Akadé-
mia köztestületi költségvetési szerveinek vezetôivel kap-
csolatos munkáltatói jogok gyakorlásának szabályozásáról
szóló rendelkezés elnöki határozat formájában való közzé-
tételérôl 11 (244)

4/2009. (X. 30.) sz. határozat a szolgálati személygépkocsik
igénybevételének és használatának szabályairól szóló ha-
tározat közzétételérôl 11 (247)

5/2009. (X. 30.) sz. határozat a történelem kiemelkedô sze-
mélyisége nevének cégnévként, valamint felsôoktatási in-
tézmény neveként való névhasználata engedélyezésének

szabályairól szóló rendelkezés elnöki határozat formájában
való közzétételérôl 11 (249)

6/2009. (X. 30.) sz. határozat a nemdohányzók védelmérôl és
a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól 11 (250)

7/2009. (X. 30.) sz. határozat a képernyô elôtti munkavégzés
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirôl
11 (252)

8/2009. (X. 30.) sz. határozat a Magyar tudományos Akadé-
mia nemzetközi kapcsolatainak keretén belüli ideiglenes
külföldi kiküldetésekrôl és beutazásokról szóló rendelke-
zés közzétételérôl 11 (253)

9/2009. (X. 30.) sz. határozat a Magyar Tudományos Akadé-
mia nemzetközi tudományos egyezmények keretében tör-
ténô ideiglenes külföldi kiküldetésekrôl és a külföldiek ven-
déglátásáról szóló rendelkezés közzétételérôl 11 (266)

10/2009. (XI. 17.) sz. határozat a Magyar Tudományos Aka-
démia és a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Szerzôdéskötési és szerzôdés-nyilvántartási rendjérôl
12 (357)

11/2009. (XI. 17.) sz. határozat a Magyar Tudományos Aka-
démia Közszolgálati Szabályzatáról 12 (364)

12/2009. (XI. 18.) sz. határozat a Magyar Tudományos Aka-
démia rendes és levelezô tagjai, valamint házastársaik el-
halálozásával összefüggô kegyeleti tevékenység eljárási
rendjérôl 12 (408)

13/2009. (XI. 18.) sz. határozat az Akadémia Óvoda és Böl-
csôde igénybevételének rendjérôl 12 (410)

14/2009. (XI. 18.) sz. határozat a Magyar Tudományos Aka-
démia rendes és levelezô tagjai, valamint az MTA doktora
címmel rendelkezôk és azok hozzátartozói részére adható
tudós segély megállapításáról és folyósításáról 12 (414)

15/2009. (XI. 18.) sz. határozat a Magyar Tudományos Aka-
démia üdülési szolgáltatást nyújtó jóléti intézményeinek
igénybevételének rendjérôl 12 (416)

Megállapodás a Magyar Tudományos Akadémia és a Paksi
Atomerômû Zrt. között 3 (52)

MTA Titkársága Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és
1. sz. mellékletének módosításáról

1 (4)
Magyar Tudományos Akadémia Vezetôi Kollégiumának ál-

lásfoglalásai 10 (236), 12 (422)

P

Pályázati felhívások fôigazgatói, igazgatói, igazgatóhelyette-
si munkakör betöltésére és „Dr. Miklós György Díj” el-
nyerésére 8 (195)

Pályázati felhívás fôigazgató-helyettesi, igazgatói és titkár-
ságvezetôi munkakör betöltésére 9 (231)

– – általános igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére 1 (22)
– – igazgatói munkakör betöltésére 11 (348)
– – Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat elnyerésére 10

(237)
– – Nagy ImreAlapítvány titkári teendôinek ellátására 6 (177)
– – Pedagógus Kutatói Pályadíjra és Oláh György-díjra 5

(171)
– – Szádeczky-Kardoss Elemér Díjra, Mol Tudományos Díj-

ra 3 (53)



– – tudományos igazgatóhelyettesi munkakörök betöltésére,
cukorbetegség kutatása

támogatására és Bolyai János Kutatási Ösztöndíjra 2 (41)
– – tudományos igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére 4

(77)
– – tudományos kutató közalkalmazotti munkakörének betöl-

tése az MTA Geokémiai
Kutatóintézetében 6 (177)

R

Rendkívüli Fôtitkári Dicséret közzététele 2 (27)

SZ

Szociális Bizottság Ügyrendje 4 (72)

O

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága
alelnökeinek megbízásáról 11 (176)

T

Tájékoztató az Akadémiai Ifjúsági Díjat elnyert pályázókról
4 (76)

Tájékoztató az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat el-
bírálásáról 3 (53)

Tájékoztató a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím
adományozásáról 1 (19)

– – – – – – – adományozásáról és a Doktori Tanács által oda-
ítélt kandidátusi fokozatról 2 (41) Tájékoztató a Magyar
Tudományos Akadémia doktora cím

adományozásáról 3 (52)
adományozásáról 4 (76), 5 (172), 6 (176), 7 (189), 10 (236),
11 (349), 12 (426)

– a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat 2009. évben elnyert pá-
lyázatok eredményeirôl 8 (193)

– a személyi jövedelemadónak a Magyar Tudományos Aka-
démia részére felajánlott 1%-ának

felhasználásáról 12 (428)
Társadalomkutató Központ alapító okiratának közzététele

2 (26)

127/2008. (XII. 11.) OGY határozat 1 (2)

1019/2009. (II. 19.) Korm. hat. 4 (58)

1/2009. (A. É. 2.) MTA együttes szab. 2 (27)
2/2009. (A. É. 2.) MTA együttes szab. 2 (33)
3/2009. (A. É. 2.) MTA együttes szab. 2 (37)
4/2009. (A. É. 2.) MTA együttes szab. 2 (38)
5/2009. (A. É. 3.) MTA együttes szab. 3 (48)
6/2009. (A. É. 4.) MTA együttes szab. 4 (74)

1/2008. (A. É. 2009. 3.) MTA-F szab. 3 (49)
1/2009. (A. É. 3.) MTA-F szab. 3 (49)
2/2009. (A. É. 4. ) MTA-F szab. 4 (74)
3/2009. (A. É. 4.) MTA-F szab. 4 (75)
4/2009. (A. É. 4.) MTA-F szab. 4 (758)

1/2009. (X. 30.) MTA elnökének határozata 11 (242)
2/2009. (X. 30.) MTA elnökének határozata 11 (242)
3/2009. (X. 30.) MTA elnökének határozata 11 (244)
4/2009. (X. 30.) MTA elnökének határozata 11 (247)
5/2009. (X. 30.) MTA elnökének határozata 11 (249)
6/2009. (X.30.) MTA elnökének határozata 11 (250)
7/2009. (X. 30.) MTA elnökének határozata 11 (252)
8/2009. (X. 30.) MTA elnökének határozata 11 (253)
9/2009. (X. 30.) MTA elnökének határozata 11 (266)

10/2009. (XI. 17.)MTA elnökének határozata 12 (357)
11/2009. (XI. 17.)MTA elnökének határozata 12 (364)
12/2009. (XI. 18.)MTA elnökének határozata 12 (408)
13/2009. (XI. 18.)MTA elnökének határozata 12 (410)
14/2009. (XI. 18.)MTA elnökének határozata 12 (414)
15/2009. (XI. 18.)MTA elnökének határozata 12 (416)

SZÁMMUTATÓ

Törvények, kormányrendeletek és határozatok,
egyéb hivatalos közlemények




