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KÖZLEMÉNYEK

K Ö Z L E M É NY

a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok záró kutatói
jelentéseinek

2009. évi értékelésérôl

A Bolyai-ösztöndíjasok az ösztöndíj idôtartama alatt éves, az
ösztöndíj befejezésekor záró kutatói jelentésben számolnak
be munkájukról. A kutatói jelentéseket a szakértôi kollégium
felkért szakértôje részletesen értékeli, ez alapján a szakértôi
kollégium javaslatot tesz a Kuratóriumnak a kutatói jelentés
értékelésére, melyrôl a Kuratórium dönt.

A Kuratórium „kiemelkedô” minôsítéssel fogadta el
biológiai tudomány Kovács Mihály, Kredics László, Pénzes

Zsolt László, Semsey Szabolcs, Topál József, Tusnády
Gábor,Vámosi György,VargaViktor Lajos,Várnai Péter;

elektronika és számítástechnika:Abonyi János;
építô-, építészettudomány: Ádány Sándor;
fizikai tudomány: Gubicza Jenô, Katz Sándor, Simon Ferenc,

Tôkési Károly Miklós;
földrajztudomány: Elekes Tibor, Michalkó Gábor, Tóth Géza;
földtan (geológia): Fodor László;
földtudomány: Jordán Gyôzô;
hadtudomány: Haig Zsolt, Krajnc Zoltán, Rajnai Zoltán;
informatika: Baranyi Péter Zoltán, Kuczmann Miklós;
irodalomtudomány: Imre Zoltán;
kémiai tudomány: Ilisz István, Mészáros Róbert;
közgazdaság-tudomány: Artner Annamária, Tasnádi Attila;
matematikai tudomány: Balázs Márton, GácsAndrás, Sziklai

Péter;
mûvészettörténeti tudomány: Szentesi Edit Erzsébet;
nyelvtudomány: Farkas Tamás Zsolt;
orvostudomány:Ambrus Attila, Balla András, Bányai Krisz-

tián, Csanády László István, Hamar Péter, Mike Árpád,
Mócsai Attila, Papp Zoltán, Peták Ferenc, Polgár Beáta,
Rakonczay Zoltán, Szabó Attila József, Treszl András,
Vásárhelyi Barna;

politikatudomány: Arató Krisztina;
pszichológiai tudomány: Pólya Tibor;
történettudomány: Bendéné Horn Ildikó, Tomka Béla, Tóth

Norbert, Vargáné Balogh Judit, Grüll Tibor, Mudrák
József.

A Kuratórium „jó” minôsítéssel fogadta el
állam- és jogtudomány:Dósa Karola Ágnes, MenyhárdAttila;
állatorvos-tudomány: Fekete Péter Zsolt, Vajdovich Péter

Béla;
anyagtudomány és technológia: Romhány Gábor;
biológiai tudomány: Borics Gábor, Haracska Lajos, Jenei

Attila Péter, Karaffa Levente, Lányi Árpád István, Nagy
Péter István, Sarang Zsolt;

filozófiai tudomány: Ullmann Tamás;
fizikai tudomány: Gyürky György;

földtudomány: Hips Kinga Éva, Illés Sándor;
geodézia: Földváry Lóránt;
informatika:Antos András;
irodalomtudomány: Almási Gábor, Arany Zsuzsanna, Nagy

Gábor István;
kémiai tudomány: Hegedûs László, Lente Gábor, Tarczay

György Zoltán;
közgazdaság-tudomány: Rátz Tamara;
matematikai tudomány:Miklós István, Szalay László;
meteorológia: Horányi András Balázs;
mezôgazdasági tudomány: Dlauchy Dénes Guido, Fekete

Albert, Geszti Szilárd;
mûszaki tudomány: Tapolcai János,
néprajztudomány: Bali János Tamás, Szikszai Mária;
nyelvtudomány: Kugler Nóra;
orvostudomány: Lakatos Péter László, Lengyel Csaba Attila,

Magyariné Burián Katalin, Nemoda Zsófia;
pszichológiai tudomány: Gyôri Miklós;
régészet: Szabó Gábor;
szociológiai tudomány: Csizmady Adrienne;
történelemtudomány: Bencsik Péter, Bottoni Stefano, Krász

Lilla Gabriella;
zenetudomány: Richter Pál
ösztöndíjasok kutatói zárójelentését.

A Kuratórium „megfelelô” minôsítéssel fogadta el
biológiai tudomány: Hernádi István;
csillagászat: Kôvári Zsolt Géza;
energetika: Csoknyai Tamás;
építô-, építészettudomány: Borosnyói Adorján;
filozófiai tudomány: Schwendtner Tibor, Tôzsér János;
földtan (geológia): Görög Ágnes;
irodalomtudomány: Hites Sándor Balázs;
kémiai tudomány: Karancsiné Menyhárd Dóra, Keszthelyi
Tamás;

matematikai tudomány: Tóth Árpád;
mezôgazdasági tudomány: Borbély Csaba, Németh Zsolt
István;

orvostudomány: Bárdos Tamás, Nardai Gábor;
történelemtudomány: Csukovits Enikô Mária

ösztöndíjasok kutatói zárójelentését.

A Kuratórium „nem felelt meg” minôsítéssel fogadta el
történelemtudomány: Novák Attila András
ösztöndíjas kutatói zárójelentését.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma

TÁJÉKOZTATÓ

a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat a 2010. évben elnyert
pályázatok eredményeirôl

AMagyar TudományosAkadémia 2010 februárjában meghir-
dette a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, amely a 156/1997.
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(IX. 19.) számú kormányrendelet alapján a 45. életévét még be
nem töltött kutatók kiemelkedô kutatási fejlesztési teljesít-
ményének támogatását szolgálja. Ennek érdekében tudomá-
nyos munka megírására, vagy azzal egyenértékû kutatási té-
mában létrehozott alkotás elkészítésére, valamint további
tudományos minôsítés, illetve cím elnyerésére való felkészü-
lés elôsegítésére, mûszaki alkotás létrehozására lehetett pá-
lyázni. Pályázhattak a már Bolyai-ösztöndíjban részesültek,
ha a záró kutatói jelentésük „kiemelkedô” minôsítésû volt.
Az ösztöndíjra pályázhatott nem magyar állampolgárságú

kutató is, amennyiben a kutatómunkáját magyarországi tudo-
mányos intézményben végzi.
Az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szem-

pontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
által létrehozott Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben
ítélte oda 146 fô részére. A benyújtott 441 érvényes pályáza-
tot 193 szakértô (23 fô akadémikus, 132 fô tudomány doktora
/MTA doktora/, 38 fô tudomány kandidátusa /PhD/) vélemé-
nyezte.

A Kuratórium a következô pályázatokat fogadta el:
Bajnóczi Bernadett földtan (geológia)
Bak István orvosi tudományok
Bakondi Edina biológiai tudományok
Balázs Márton matematika
Bálint Ádám állatorvos-tudomány
Bálint András mezôgazdasági tudomány
Balla András orvosi tudományok
Balogh György Tibor gyógyszerészettudomány
Balogh Judit történettudomány
Bányai Krisztián orvosi tudományok
Bartha Eszter történettudomány
Bellyei Szabolcs orvosi tudományok
Benedek Csaba informatika
Bengi László irodalomtudomány
Besenyei Eszter mezôgazdasági tudomány
Bodó Csanád nyelvtudomány
Borda László fizikai tudomány
Brunczel Balázs politikatudomány
Budai Marianna gyógyszerészettudomány
Bugár Gyöngyi közgazdaságtudomány
Bujtor László földtan (geológia)
Cervenak László biológiai tudományok
Czegledi Pál közgazdaságtudomány
Cságola Attila állatorvos-tudomány
Csanády László orvosi tudományok
Cserey György informatika
Csizmadia Zoltán regionális tudomány
Csizmady Adrienne szociológia
Csók Zsolt kémiai tudomány
Darázs Lénárd állam- és jogtudomány
Dér Csilla Ilona nyelvtudomány
Dóczi Róbert mezôgazdasági tudomány
Dosztányi Zsuzsanna biológiai tudományok
Dörnyei Ágnes kémiai tudomány
Eyre Mark biológiai tudományok
F. Molnár Mónika történettudomány
Fogarasi József agrár-közgazdaságtan
Fórizs Gergely irodalomtudomány

Földi László hadtudomány
Frauhammer Krisztina néprajztudomány
Füzi Izabella filozófia
Gaszner Balázs orvosi tudományok
Géra Eleonóra (Erzsébet) történettudomány
Gyuris Petra pszichológia
Hargitai Rita biológiai tudományok
Harsági Viktória állam- és jogtudomány
Hips Kinga földtan (geológia)
Holé Katalin állam- és jogtudomány
Hornok Sándor állatorvos-tudomány
Huszár Ákos szociológia
Istvan Szatmari biológiai tudományok
Jakusch Tamás kémiai tudomány
Károly Krisztina nyelvtudomány
Karsai Krisztina állam- és jogtudomány
Keller Márkus történettudomány
Kereszty Orsolya pedagógia
Kertész Botond történettudomány
Kertész Krisztián fizikai tudomány
Kertész Zsófia meteorológia
Kincses Zsigmond Tamás orvosi tudományok
Kinda István néprajztudomány
Kiss Réka néprajztudomány
Kiss Tamás demográfia és statisztika
Kósa Gábor orientalisztika
Kovács Andrea zenetudomány
Kovács Mihály biológiai tudományok
Kozma Gábor földrajz
Ködöböcz Viktor biológiai tudományok
Körmendi Tamás történettudomány
Kubinyi Enikô biológiai tudományok
Kugler Nóra nyelvtudomány
Kun Attila állam- és jogtudomány
Labádi Gergely irodalomtudomány
Láng Benedek tudomány- és technikatörténet
Leitgeb Balázs biológiai tudományok
Linc Gabriella mezôgazdasági tudomány
Lukács Ágnes pszichológia
Majer Zsuzsa orientalisztika
Maróti Attila matematika
Matolcsi Máté matematika
Mátyás Ferenc biológiai tudományok
Medgyesy S. Norbert irodalomtudomány
Menyhárt Krisztina nyelvtudomány
Mogyorósi Károly kémiai tudomány
Molnár Gábor biológiai tudományok
Molnár István mezôgazdasági tudomány
Molvarec Attila orvosi tudományok
Müller Viktor biológiai tudományok
Nagy Gábor Péter matematika
Nagy Nándor biológiai tudományok
Nagy Norbert anyagtudomány és technológia,

metallurgia
Nagy Zsuzsanna S. orvosi tudományok
Németh Norbert orvosi tudományok
Nyúl László Gábor informatika
Orbulov Imre Norbert anyagtudomány és technológia,

metallurgia
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Pál András csillagászat
Pál Eszter szociológia
Pataki Elvira ókortudomány
Pesti Sándor politikatudomány
Petak Ferenc orvosi tudományok
Péter Róbert történettudomány
Péteri Attila nyelvtudomány
Piti Ferenc történettudomány
Pogonyi Szabolcs filozófia
Polyák Gábor állam- és jogtudomány
Pongrácz Péter biológiai tudományok
Pósa Anikó biológiai tudományok
Pozsgai Péter demográfia és statisztika
Prohászka Péter régészet
Rákai Orsolya irodalomtudomány
Rakonczay Zoltán orvosi tudományok
Rébay Magdolna pedagógia
Ronai Zsolt orvosi tudományok
Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia földrajz
Sántha Kálmán pedagógia
Sikolya Eszter matematika
Sohler Dorottya fizikai tudomány
Strausz Péter gazdálkodás tudomány
Szabó Péter János anyagtudomány és technológia,

metallurgia
Szakonyi Zsolt kémiai tudomány
Szántó Iván orientalisztika
Szeibert Orsolya állam- és jogtudomány
Szende László történettudomány
Szigetvári Tamás közgazdaságtudomány
Szijártó Attila orvosi tudományok
Szilágyi László elektronika és számítástechnika
Szilovics Csaba állam- és jogtudomány
Szitár Katalin irodalomtudomány
Szívós Erika történettudomány
Tóth Árpád történettudomány
Tóth Gergely történettudomány
Tôke Csaba fizikai tudomány
Ullmann Tamás filozófia
Uzzoli Annamária földrajz
Vajda Péter orvosi tudományok
Varga Dezsô fizikai tudomány
Varga István közlekedéstudomány
Varga Szabolcs történettudomány
Várkonyi Péter László mûszaki mechanika
Varró Dániel informatika
Viskolcz Noémi irodalomtudomány
Volk János anyagtudomány és technológia,

metallurgia
Völgyi Béla biológiai tudományok
Wehmann Enikô állatorvos-tudomány
Zolnai Zsolt anyagtudomány és technológia,

metallurgia
Zvara Edina irodalomtudomány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet
azMTA DUNA-KUTATÓ INTÉZET

igazgatói (magasabb vezetôi) beosztásának ellátására

A betöltendô munkakör „tudományos kutató”, amely a ma-
gasabb vezetô beosztással történô megbízással együtt betölt-
hetô: 2011. január 1-jétôl.

Az igazgató feladata:
– a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevékeny-
ségek ellátása,

– az intézet tudományos tevékenységének irányítása, koor-
dinálása,

– a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben való
helyének és szerepének kivívása,

– a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósítása,
jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése.

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

– kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az in-
tézet profiljának megfelelô kutatások valamely területén,

– kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett
gyakorlat,

– legalább egy világnyelv elôadóképes ismerete.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– vezetési-szervezési képesítés,
– pénzügyi-gazdasági képesítés.

Az intézettel kapcsolatos tudományos teljesítmény- és
gazdálkodási követelmények:
– az intézet tudományos tevékenységének koordinálása,
– a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosí-
tása,

– az intézet tudományos eredményeinek hasznosítása és az
eredmények társadalmi hasznosságának, közéleti kom-
munikációjának hangsúlyossá tétele,

– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.
§ (1) bekezdése szerinti tevékenységek ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázónak az intézet vezetésére, fejlesztésére, tudomá-
nyos programjának megvalósítására vonatkozó koncepci-
óját,

– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének
megjelölését,

– eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek
ismertetését,

– a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és
könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét,
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– a pályázó scientometriai mutatóit (tudományos közlemé-
nyek száma, kumulatív impakt faktor, tudományos közle-
ményekre érkezett hivatkozások száma, H-index),

– a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb
MTA tájékoztatókban közzétehetô rövid, fényképes be-
mutatkozó életrajzot.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (CD-n vagy
DVD-n) Word fájlformátumban is be kell nyújtani.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt,

– a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és
nyelvtudást igazoló oklevelek hiteles másolatát (ameny-
nyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok
hitelesített fordítását),

– közalkalmazotti jogviszonyban állók esetén, a 49/1993.
(III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti minôsítést,

– a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, beso-
rolásának, fizetési fokozatának és fizetésének megjelölé-
sét,

– közvetlen személyes elérhetôségét (telefon, e-mail),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatón
és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat vélemé-
nyezésére illetékes akadémiai grémiumok, a tudományos
osztályok tagjai, illetve képviselôi és az érintett intézet ku-
tatói közössége megismerhesse, továbbá, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– 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 negyvenórás, 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 munkavégzés helye:
MTA Duna-kutató Intézet: Budapest, IV. kerület

A közalkalmazotti kinevezés 4 hónapos próbaidô kikötésével,
határozatlan idôre szól. A magasabb vezetôi megbízás legfel-
jebb 5 évig terjedô idôtartamra, illetôleg a pályázó 70 éves
koráig szól. Magasabb vezetôi beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetô. A közalkalmazotti, illetve vezetôi
illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkezô
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet (Kjt. V.) alapján kerül meg-
állapításra. Igazgatói munkakörre magasabb vezetôi megbí-
zás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-
ai, valamint a Kjt. V. értelmében összeférhetetlenség nem áll
fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl

szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, az intézet igazgatója
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A pályázati kiírás 2010. augusztus 11-én került közzété-

telre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazga-
tási Képzési Központ honlapján.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétôl
számított 21 napon belül interjú keretében hallgatja meg.A bi-
zottság kikéri a tudományos osztály véleményét, majd a pá-
lyázókat rangsorolva, jelentést tesz azAkadémiai Kutatóinté-
zetek Tanácsának.Az MTA fôtitkára – azAKT véleményének
ismeretében – javaslatot tesz az MTA elnökének a megbí-
zandó jelölt személyére. A megbízásra kerülô igazgató sze-
mélyérôl az MTA elnöke mint a munkáltatói jogkör gyakor-
lója dönt.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30.
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.

Pálinkás József s.k.,
az MTA elnöke

Felhívás javaslattételre „Hevesy György-díj a Nukleáris
Biztonságért”

I. felnôtt kategória odaítélésére

AMagyar TudományosAkadémia fôtitkára a „SomosAlapít-
vány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért” köz-
hasznú szervezet, valamint a Paksi Atomerômû Zártkörûen
Mûködô Részvénytársaság közérdekû kötelezettségvállalása
alapján a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kie-
melkedô eredményeinek méltó elismerésére díjat alapított

„Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért”
elnevezéssel.

A díjat két kategóriában ítélik oda. Az I. kategória azoknak a
magyar állampolgár kutatóknak adományozható, akik a nuk-
leáris biztonság területén legalább húsz éve tevékenykedve ki-
magasló eredményt értek el, illetve jelentôs érdemeket sze-
reztek. A díj I. kategóriájában a pénzjutalom összege
1 000 000 Ft, azaz Egymillió Ft, amelyhez jár még egy
bronzplakett is. A díj legfeljebb kétfelé megosztva is adomá-
nyozható. A díj odaítélésérôl az Alapító Okirat szerint létre-
hozott kuratórium a beérkezett javaslatok alapján dönt.

Az I. kategória díjazottjaira javaslatot tehetnek:
– a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai;
– felsôoktatási intézmények, tudományos és szakmai szer-
vezetek;

– gazdálkodó szervezetek, közalapítványok és alapítványok.
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A javaslatokhoz csatolni kell:
– a javasolt személy szakmai önéletrajzát, legfeljebb egyol-
dalas terjedelemben;

– tíz legfontosabb publikációjának a listáját bibliográfiai
adatokkal;

– szakmai tevékenységének 50–150 szavas méltatását köz-
zétételre alkalmas formában, az ajánló szervezet vezetô-
jének az aláírásával.

A fentiek szerint kérjük a javaslattételre jogosult szervek, in-
tézmények és szervezetek képviselôit, hogy a díj I. kategóri-
ájának odaítélésére vonatkozó indokolt javaslataikat

2010. október 1-ig

juttassák el a díj kuratóriumának címére:
„Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért” Kuratóriuma,
MTA Kémiai Tudományok Osztálya címén:
1245, Budapest, Pf.: 1000.
A határidôn túl beérkezô, a nem javaslattételre jogosultak-

tól származó, valamint a nem kellôen indokolt javaslatokat a
kuratórium az elbírálás során figyelmen kívül hagyja. Az el-
bírálás eredményérôl csak a díjazottak kapnak értesítést.

A „Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért”
Kuratóriuma

Pályázati felhívás „Hevesy György-díj a Nukleáris
Biztonságért”

II. PhD kategória elnyerésére

AMagyar TudományosAkadémia fôtitkára a „SomosAlapít-
vány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért” köz-
hasznú szervezet, valamint a Paksi Atomerômû Zártkörûen
Mûködô Részvénytársaság közérdekû kötelezettségvállalása
alapján a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kie-
melkedô eredményeinek méltó elismerésére díjat alapított.
A díjat két kategóriában ítélik oda.A II. kategória azoknak

a legfeljebb 35 éves magyar állampolgárságú kutatóknak ado-
mányozható, akik a nukleáris biztonság témakörében készí-
tették el PhD-dolgozatukat. A díj II. kategóriájában a pénzju-
talom összege 200 000 Ft, azaz Kettôszázezer forint, ami nem
osztható meg.A díj odaítélésérôl azAlapító Okirat szerint lét-
rehozott Kuratórium a beérkezett pályázatok alapján dönt.
A fentiek alapján kérjük, hogy aki a díj Alapító Okirat-a

szerint a II. kategória feltételeinek megfelel és a díj elnyeré-
sére pályázni kíván, pályázatát

2010. október 1-ig

juttassa el a díj kuratóriumának címére:
„Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért” Kuratóriuma,
MTA Kémiai Tudományok Osztálya címén:
1245, Budapest, Pf.: 1000.
A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázatként a PhD-dolgozat 50–150 szavas kivonatát
közzétételre alkalmas formában, a pályázó aláírásával;

– a PhD-dolgozatot (elektronikus adathordózón,Word vagy
pdf formátumban);

– a pályázó témavezetôjének a nevét és elérhetôségét;
– írásbeli nyilatkozatot a magyar állampolgárságról, vala-
mint arról, hogy 2010. október 1-ig a 35. életévét még nem
töltötte be;

A határidôn túl beérkezô, valamint a szükséges mellékleteket
nem tartalmazó pályázatokat a kuratórium az elbírálás során
figyelmen kívül hagyja. Az elbírálás eredményérôl csak a dí-
jazottak kapnak értesítést. A pályázók a pályázat benyújtásá-
val hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataikat a
díj kuratóriuma a díj odaítéléséhez szükséges mértékben és
ideig felhasználja. A díj odaítélése után 30 napon belül a be-
nyújtott pályázatok mellékleteit a kuratórium megsemmisíti.

A „Hevesy György-díj a Nukleáris Biztonságért”
Kuratóriuma

Megjegyzés:
A pénzjutalmat a Somos Alapítvány mint kifizetô adja, illetve
utalja át a díjazottnak, aki azt oktatási intézményekben foly-
tatott tanulmányokra, kutatásra vagy külföldi tanulmányútra
köteles fordítani.

A díjak a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 1. számú melléklet 3.1. pontja alapján adómentesek.
A Kuratórium a döntésérôl jegyzôkönyvvel értesíti:

– az MTA fôtitkárát
– a PA Zrt. vezérigazgatóját
– a Somos Alapítvány Kuratóriumának elnökét
– a díjazottakat.

AMagyar TudományosAkadémia Orvosi Tudományok Osz-
tálya pályázatot hirdet a Dr. Miklós György-díj elnyerésére
fiatal, 35 év alatti, tehetséges doktoranduszok vagy PhD tu-
dományos fokozattal rendelkezôk részére az alábbi témában:
– A patológia, belgyógyászat, szülészet, sebészet, onkoló-
gia, neurológia és gyermekgyógyászat területét érintô, kül-
földi vagy hazai neves tudományos folyóiratban megjelent
egy (és nem több!) elsôszerzôs közleménnyel.

– A közlemény az elméleti orvostudomány, illetve a fenti
szakterületekrôl származzon!

– A közlemény két évnél ne legyen régebbi!
– A közleménynek már publikáltnak kell lennie (a megjele-
nés alatt álló közlemény nem fogadható el, kivéve ha azt
már elfogadta közlésre az adott lap).

– A közlemények szerzôi között nem lehet már korábbiak-
ban Miklós György-díjban részesült munkatárs.

– Elônyben részesülnek azok a munkák, melyek hazai inté-
zet közremûködésével készültek, és a kóroki tényezôk kli-
nikopatológiai feltárására vonatkoznak.

– A publikált munka hazai intézetbôl származzék (külföldi
kollaboráció nem kizárt)!

– A közleményre vonatkozó hivatalos scientometriai adato-
kat mellékelni szükséges.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot
(az önéletrajz térjen ki a következô szempontokra:
– elismerések, díjak,
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– közlemények listája összesített IF és a citációk számá-
nak megadásával,

– elnyert hazai és külföldi pályázatok, külföldi ösztön-
díjak és kutatási tevékenység)

– a közleményt.

A pályázat beküldésének határideje: 2010. szeptember 10.
A pályázatot kérjük az MTA Orvosi Tudományok Osztályára
megküldeni (1051 Budapest Nádor u. 7.).
Az ünnepélyes díjátadásra (oklevél és 900 000 Ft pénzju-

talom) a Magyar Tudományos Akadémián, 2010. november
24-én az Orvosi Tudományok Osztályának ülésén kerül sor.

MTA Orvosi Tudományok Osztálya

FOGADÓÓRA

Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára
minden hétfôn 15.30 és 17.00 óra között – elôzetes bejelent-
kezés alapján (tel.: 269-0114) – fogadóórát tart. AzAkadémia
köztestületi tagjainak más idôpontokban is rendelkezésére áll.
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