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KÖZLEMÉNYEK 

 
 

K Ö Z L E M É N Y 
 

a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok záró kutatói 
jelentéseinek 2008. évi értékeléséről 

 
 
A Bolyai-ösztöndíjasok az ösztöndíj időtartama alatt 

éves, az ösztöndíj befejezésekor záró kutatói jelentésben 
számolnak be munkájukról. A kutatói jelentéseket a szakér-
tői kollégium felkért szakértője részletesen értékeli, ez 
alapján a szakértői kollégium javaslatot tesz a Kuratórium-
nak a kutatói jelentés értékelésére, amelyről a Kuratórium 
dönt. 

 
A Kuratórium „kiemelkedő” minősítéssel fogadta el 

állatorvos-tudomány: Makrai László, Sréter Tamás Andor; 

anyagtudomány és technológia: Szabó Péter János; 

biológiai tudomány: Farkas Tamás, Jedlovszkyné Fuxreiter 
Mónika, Kardos József László, Mikóné Hamvas Márta, Papp 
Tamás, Pongrácz Péter, Silhavy Dániel, Szilágyi András, 
Ulbert István, Vellai Tibor András, Vidnyánszky Zoltán; 

filozófiai tudomány: Schmal Dániel; 

fizikai tudomány: Borda László, Derényi Imre, Gergely 
Árpád László, Halbritter András Ernő, Jánosi Imre Miklós, 
Legeza Örs Tibor, Takács Gábor, Veres Miklós; 

földrajztudomány: Egedy Tamás, Kiss Gyula, Tóth Csaba 
Albert; 

földtudomány: Dulai Alfréd, Sztanó Orsolya Kinga; 

gyógyszerésztudomány: Monostory Katalin; 

hadtudomány: Fekete Károly Imre, Horváth Attila, Kovács 
László; 

irodalomtudomány: Bene Sándor, Fogarasi György, Gábor 
Csilla, Szilágyi Márton; 

kémiai tudomány: Forró Enikő, Gyurcsányi Ervin Róbert, 
Imre Attila Rikárd, Jancsó Attila, Kaizer József, Király 
Zoltán, Kukovecz Ákos, Majorné Nagy Noémi, Mernyák 
Erzsébet, Skodáné Földes Rita, Szakonyi Zsolt, Szöllősi 
György, Tömböly Csaba; 

matematikai tudomány: Bálint Péter, Böhm Gabriella Esz-
ter, Böröczky Károly Ifj., Kis Tamás, Kocsor András, Kós 
Géza, Madarász Judit, Marcus Andrei Dorin, Matolcsi 
Máté, Tóth Géza; 

mezőgazdasági tudomány: Barczi Attila, Fodor Nándor, 
Havelda Zoltán, Janda Tibor, Karsai Ildikó, Kiss Balázs, 
Petrási Zsolt, Szabó Gábor, Takács András Péter; 

műszaki tudomány: Balázsi Csaba, Bárány Tamás, Clement 
Adrienne Zsuzsanna, Insperger Tamás Antal, Korondi Péter, 
Mészáros Csaba, Paál György, Ván Péter, Varró Dániel; 

néprajztudomány: Bárth Dániel, Keményfi Róbert; 

neveléstudomány: Besesekné Molnár Gyöngyvér; 

nyelvtudomány: Alberti Gábor, Chernychko Stepan, Fóris 
Ágota; 

ókortudomány: Balla Péter, Kovács Péter, 

orvostudomány: Bagi Zsolt, Csont Tamás Bálint, Farkas 
Imre, Gergely Péter, Horváth Gábor, Hrabovszky Erik 
László, Illés Zsolt László, Janszky József Vladimir, Nagy 
György, Szabóné Müller Veronika, Szakács Gergely, Szán-
tó Attila, Szécsi Mihály, Széll Márta, Szokodi István, Tóth 
Attila, Varju Patricia Xénia; 

politikatudomány: Fodor Gábor; 

pszichológiai tudomány: Lukács Ágnes; 

régészet: Gál Erika; 

regionális tudomány: Dusek Tamás Ákos, 

szociológiai tudomány: Husz Ildikó, 

történelemtudomány: Ablonczy Balázs György, Cieger 
András, Horváth Richárd, Jeney-Tóth Annamária, Kaposi 
Zoltán, Kenyeres István, Koszta László, Krámli Mihály, 
Oborni Teréz, Pál Judit; 

tudomány- és technikatörténet: Láng Benedek István; 

zenetudomány: Papp Anette 

ösztöndíjasok kutatói zárójelentését. 

 
A Kuratórium „megfelelő” minősítéssel fogadta el 

állam- és jogtudomány: Bódig Mátyás, Fleck Zoltán, Su-
lyok Gábor; 

állatorvos-tudomány: Bodó Gábor, Dán Ádám István; 

biológiai tudomány: Alexa Anita Ildikó, Garay József Lász-
ló, Kiss Ernő, Kitajka Klára, Kovács Attila Pál, Lőrincz 
Zsolt, Négyessy László, Pászty Katalin, Standovár Tibor, 
Török Zsolt István; 

filozófiai tudomány: Pavlovits Tamás Gábor; 

fizikai tudomány: Bántay Péter, Börzsönyi Tamás Szabolcs, 
Farkas Illés, Gingl Zoltán, Újfalussy Balázs; 

földrajztudomány: Havasi Ágnes Veronika, Izsák Éva; 

gépszerkezettan: Goda Tibor János; 

hadtudomány: Gyarmati József; 

irodalomtudomány: Elek Tibor Attila, Lőkös Péter, Meny-
hért Anna, Porkoláb Tibor, Tóth Péter; 

kémiai tudomány: Lónyi Ferenc; 

közgazdaság-tudomány: Gilányi Zsolt, Pataki György; 

matematikai tudomány: Jenei Sándor; 

mezőgazdasági tudomány: Bai Attila, Gyimes Ernő János, 
Halas Veronika Katalin, Holló Gabriella, Nagy Szabolcs 
Tamás, Prokisch József Attila, Rakszegi Marianna Györgyi; 
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műszaki tudomány: Barkóczy Péter, Bojtárné Bagi Katalin, 
Harmati István, Iván Kristóf, Iványi Péter, Laborczi Péter, 
Szabó Zoltán Béla, Tikk Domonkos; 

művészettörténeti tudomány: Velladics Márta; 

nyelvtudomány: Mártonné Ivaskó Lívia, Szentgyörgyi Szi-
lárd Sándor; 

ókortudomány: Xeravits Géza György; 

orientalisztika: Szombathy Zoltán 

orvostudomány: Balogh István, Czurkó András, Horváth 
Szatmár, Jeney Viktória, Szabó Éva, Vántus Tibor, 
Várkonyi Tamás Tibor, Wolfárd Antal, Zupkó István, 
Zsembery Ákos; 

politikatudomány: Horváth Ágnes; 

pszichológiai tudomány: Bódizs Róbert Zoltán; 

szociológiai tudomány: Takács Judit 

ösztöndíjasok kutatói zárójelentését. 
 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 
 
 
 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

 
a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat a 2009. évben elnyert 

pályázatok eredményeiről 
 
A Magyar Tudományos Akadémia 2009 februárjában 

meghirdette a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, amely a 
306/2001. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 
156/1997. (IX. 19.) számú kormányrendelet alapján a 45. 
életévét még be nem töltött kutatók kiemelkedő kutatási 
fejlesztési teljesítményének támogatását szolgálja. Ennek 
érdekében tudományos munka megírására vagy azzal 
egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészíté-
sére, valamint további tudományos minősítés, illetve cím 
elnyerésére való felkészülés elősegítésére, műszaki alkotás 
létrehozására lehetett pályázni. Pályázhattak a már Bolyai 
ösztöndíjban részesültek, ha a záró kutatói jelentésük „ki-
emelkedő” minősítésű volt. 

 
Az ösztöndíjra pályázhatott nem magyar állampolgárságú 

kutató is, amennyiben a kutatómunkáját magyarországi 
tudományos intézményben végzi. 

 
Az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos 

szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke által létrehozott Kuratórium nyilvános pályázati 
rendszerben ítélte oda 205 fő részére. A benyújtott 489 
érvényes pályázatot 185 szakértő (35 fő akadémikus, 125 fő 
tudomány doktora /MTA doktora/, 25 fő tudomány kandi-
dátusa /PhD/) véleményezte. 

A Kuratórium a következő pályázatokat fogadta el: 
 

Agócs Attila kémiai tudomány 

Arányi Tamás Ferenc biológiai tudományok 

Babarczy Anna nyelvtudomány 

Baczkó István orvosi tudományok 

Balaton Petra Judit történettudomány 

Balázs Péter irodalomtudomány 

Balázs Péter Attila informatika 

Bálint Péter matematika 

Baloghné Bereczky Zsuzsanna orvosi tudományok 

Bankó Zoltán állam- és jogtudomány 

Bánóczi Zoltán kémiai tudomány 

Bárány Tamás 

 

anyagtudomány és technológia, 

metallurgia 

Barát János matematika 

Baráth Sándor orvosi tudományok 

Baricz Árpád matematika 

Barnaföldi Gergely Gábor fizikai tudomány 

Barthó Péter biológiai tudományok 

Bene Szabolcs mezőgazdasági tudomány 

Beregsasi Anikó nyelvtudomány 

Besesekné dr. Molnár Gyöngyvér pedagógia 

Blastyák András biológiai tudományok 

Bokor Hajnalka biológiai tudományok 

Bóna Judit nyelvtudomány 

Borbély Attila orvosi tudományok 

Borgos Anna tudomány- és technikatörténet 

Chinopoulos Christos orvosi tudományok 

Ciegerné Novák Veronika történettudomány 

Czagány Zsuzsanna zenetudomány 

Czifra Gabriella biológiai tudományok 

Csákvári Eszter biológiai tudományok 

Csanád Máté fizikai tudomány 

Csont Tamás Bálint orvosi tudományok 

Dabóczi Tamás elektronika és számítástechnika 

Dalos Anna Erzsébet zenetudomány 

Dáné Veronka történettudomány 

Deák András György politikatudomány 

Dóra Balázs fizikai tudomány 

Dusek Tamás Ákos közgazdaságtudomány 

Egedy Tamás földrajz 

Egerszegi István mezőgazdasági tudomány 

Eiler Ferenc történettudomány 

Erdélyi Zoltán fizikai tudomány 

Erdős Melinda orvosi tudományok 

Falvay György Dávid irodalomtudomány 

Farkas Tamás biológiai tudományok 

Fazakas Emese nyelvtudomány 

Fazekas Sándor irodalomtudomány 

Fehér Zoltán biológiai tudományok 

Fekete Csaba orvosi tudományok 

Fekete Erzsébet biológiai tudományok 

Felföldi János agrár-közgazdaságtan 

Fodor Gábor politikatudomány 

Forró Enikő kémiai tudomány 

Földvári Gábor biológiai tudományok 

Földváry Miklós István ókortudomány 

Fürjes Péter 

 

anyagtudomány és technológia,  

metallurgia 
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Gál István László állam- és jogtudomány 

Gali Ádám fizikai tudomány 

Garadnai Zoltán Zsolt történettudomány 

Gazdag-Tóth Boglárka operációkutatás 

Géczi Gábor agrárműszaki tudomány 

Geretovszkyné Varjú Katalin fizikai tudomány 

Gribovszki Zoltán hidrológia 

Győrffy Andrea állatorvos-tudomány 

Győri Róbert földrajz 

Halász Júlia mezőgazdasági tudomány 

Halbritter András Ernő fizikai tudomány 

Hegedűs Tamás Zoltán biológiai tudományok 

Herger Csabáné állam- és jogtudomány 

Hetényi Csaba biológiai tudományok 

Holderith Noemi biológiai tudományok 

Hollán Miklós állam- és jogtudomány 

Horváth Gábor orvosi tudományok 

Horváth Richárd történettudomány 

Horváth Roland biológiai tudományok 

Hufnagel Levente Sándor mezőgazdasági tudomány 

Imreh Csanád operációkutatás 

Insperger Tamás műszaki mechanika 

Jakab Ferenc orvosi tudományok 

Janszky József orvosi tudományok 

Juhász László kémiai tudomány 

Kalafatics Zsuzsanna Borbála irodalomtudomány 

Kalmár Ferenc építő-, építészettudomány 

Karacs Kristóf informatika 

Karáth Tamás irodalomtudomány 

Kardon Tamás Zoltán orvosi tudományok 

Kasza Péter irodalomtudomány 

Kasztovszky Zsolt földtan (geológia) 

Katula Levente építő-, építészettudomány 

Kerényi Adrienne Judit orvosi tudományok 

Kiss Attila irodalomtudomány 

Kiss Farkas Gábor irodalomtudomány 

Kiss János mezőgazdasági tudomány 

Kiss Loránd kémiai tudomány 

Kolontári Attila történettudomány 

Kóródi Gyula hadtudomány 

Kovács László orvosi tudományok 

Kovács László hadtudomány 

Kovács Norbert orvosi tudományok 

Kovács Sándor Dénes biológiai tudományok 

Kovács Tamás közgazdaságtudomány 

Kovácsné Weisz Boglárka történettudomány 

Krajcsi Attila pszichológia 

Kristály Alexandru matematika 

Kucska Balázs mezőgazdasági tudomány 

Kun Attila orvosi tudományok 

Lengyel Szabolcs László biológiai tudományok 

Lengyelné dr. Lontay Beáta biológiai tudományok 

Madarász Judit matematika 

Magyari Árpád földtan (geológia) 

Majoros László orvosi tudományok 

Malota Erzsébet Mária gazdálkodástudomány 

Markó Alexandra nyelvtudomány 

Markó Viktor mezőgazdasági tudomány 

Markója Csilla művészettörténet 

Maruzsa Zoltán Viktor történettudomány 

Menczel Gabriella irodalomtudomány 

Mikics Éva Gabriella biológiai tudományok 

Milics Gábor agrárműszaki tudomány 

Miskolczi Norbert energetika 

Molnár Andor orvosi tudományok 

Molnár Tamás demográfia és statisztika 

Müllner András filozófia 

Nagy Egon-Zsolt földrajz 

Nagy György Sándor orvosi tudományok 

Nagy Veronika néprajztudomány 

Nagy Zoltán elektronika és számítástechnika 

Nemesi Attila László nyelvtudomány 

Niederreiter Zoltán ókortudomány 

Ollé János pedagógia 

Orbán Tamás István biológiai tudományok 

Osváth Szabolcs fizikai tudomány 

Ősi Attila földtan (geológia) 

Pál László mezőgazdasági tudomány 

Pándi Erik hadtudomány 

Papp Attila szociológia 

Patay-Horváth András Richárd régészet 

Petrik Péter 

 

anyagtudomány és technológia,  

metallurgia 

Pókecz Kovács Attila állam- és jogtudomány 

Polgár Noémi orvosi tudományok 

Rácz Boglárka biológiai tudományok 

Rajki Zoltán történettudomány 

Raucsik Béla földtan (geológia) 

Rebrus Péter nyelvtudomány 

Reisz T. Csaba tudomány- és technikatörténet 

Reményi Attila biológiai tudományok 

Révész Emese művészettörténet 

Röst Gergely matematika 

Rüsz-Fogarasi Enikő történettudomány 

Sághy Miklós irodalomtudomány 

Sashalmi Endre történettudomány 

Schmal Dániel filozófia 

Schneider Annamária mezőgazdasági tudomány 

Schwarcz Attila orvosi tudományok 

Schweiczer Gábor állam- és jogtudomány 

Simándi Irén történettudomány 

Simon András néprajztudomány 

Simon Attila történettudomány 

Simon József filozófia 

Sóki József orvosi tudományok 

Sonkoly Gábor történettudomány 

Soós Vilmos mezőgazdasági tudomány 

Sudár Balázs orientalisztika 

Sütő Zoltán elektronika és számítástechnika 

Szabari Veronika szociológia 

Szabó Árpád Töhötöm néprajztudomány 

Szabó Endre Béla matematika 

Szabó Mónika mezőgazdasági tudomány 

Szabó Pál Péter regionális tudomány 

Szabó Szilárd földrajz 

Szakács Gergely biológiai tudományok 

Szarka András kémiai tudomány 

Szatmári István gyógyszerészettudomány 

Szente Viktória agrár-közgazdaságtan 

Szijártó István Miklós történettudomány 
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Szilágyi András Ferenc kémiai tudomány 

Szilágyi Ildikó nyelvtudomány 

Szirák Péter irodalomtudomány 

Szives Katalin Ottilia földtan (geológia) 

Szlávik Zoltán informatika 

Szolnoki Attila János fizikai tudomány 

Szőllősi György kémiai tudomány 

Szövényi Zsolt Gergely biológiai tudományok 

Takács Tibor történettudomány 

Tamás Andrea orvosi tudományok 

Tanyi Attila filozófia 

Tengely Szabolcs matematika 

Thoroczkay Gábor történettudomány 

Toldy Andrea anyagtudomány és technológia, 

metallurgia 

Tóth Antal földrajz 

Tóth Balázs mezőgazdasági tudomány 

Tóth Judit biológiai tudományok 

Tőkés Anna-Mária orvosi tudományok 

Törőcsikné dr. Görög Márta állam- és jogtudomány 

Ujsághy Orsolya fizikai tudomány 

Varga Zsuzsanna történettudomány 

Várkonyi Péter László építő-, építészettudomány 

Vasas Andrea Katalin gyógyszerészettudomány 

Vasas Gábor biológiai tudományok 

Velkey Ferenc András történettudomány 

Vellai Tibor András biológiai tudományok 

Verók Attila Csaba irodalomtudomány 

Vizi Balázs Zoltán politikatudomány 

Zvolenszky Zsófia filozófia 

Zsichláné Szatmári Ágnes mezőgazdasági tudomány 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 
 

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet 
az MTA Szegedi Biológiai Központ 

főigazgatói munkakörére 
 

A munkakör betölthető: 2010. január 1. napjától. 
A főigazgató feladata: 
− a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevé-

kenységek ellátása, 
− a kutatóközpont tudományos tevékenységének irányítá-

sa, koordinálása, 
− a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben 

kivívott helyének és szerepének megőrzése, illetve to-
vábbi erősítése, 

− a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósítá-
sa, jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése. 

A pályázókkal szembeni követelmények: 
− büntetlen előélet, 
− legalább az MTA doktora vagy azzal egyenértékű cím, 
− kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények a 

központ profiljának megfelelő kutatások valamely terü-
letén, 

− kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett 
gyakorlat, 

− legalább egy világnyelv előadóképes ismerete. 

Előnyt jelent: 
− vezetési-szervezési képesítés, 
− pénzügyi-gazdasági képesítés. 

A kutatóközponttal kapcsolatos tudományos teljesít-
mény- és gazdálkodási követelmények: 
− a Központ intézetei tevékenységének koordinálása és 

tudományos teljesítményének növelése,  
− a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség növelése, 
− a Központ tudományos eredményei hasznosításának 

erősítése és az eredmények társadalmi hasznosságának, 
közéleti kommunikációjának hangsúlyossá tétele, 

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

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
− a pályázónak a központ vezetésére, fejlesztésére, tu-

dományos programjának megvalósítására vonatkozó 
koncepcióját, 

− részletes szakmai önéletrajzot, 
− tudományos fokozatának és idegen-nyelv ismeretének 

megjelölését, 
− eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek 

ismertetését, 
− a pályázó scientometriai mutatóit (tudományos közle-

mények száma, kumulatív impakt faktor, tudományos 
közleményekre érkezett hivatkozások száma, H-index), 

− a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és 
könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét. 

− a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és 
egyéb MTA-tájékoztatókban közzétehető rövid, fény-
képes bemutatkozó életrajzot. 

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

A pályázathoz mellékelni kell: 
− 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítványt, 
− a végzettséget, tudományos fokozatot és nyelvtudást 

igazoló oklevelek hiteles másolatát (amennyiben nem 
magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesí-
tett fordítását), 

− a jelenlegi munkáltató által készített minősítést, a 
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a szerint,  

− a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, 
beosztásának és fizetésének megjelölését, 

− nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáz-
tatón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat 
véleményezésére illetékes akadémiai grémiumok, az 
osztály tagjai, illetve képviselői és az érintett intézet 
kutatói közössége megismerhesse, 

− hozzájárulást ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a 
fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommuni-
kációs és tájékoztatási célokra felhasználhatja. 

A jelenlegi főigazgatónak − amennyiben pályázatot nyújt 
be − a munkáltatói minősítést és az erkölcsi bizonyítványt 
nem kell mellékelnie. Az oklevelek hiteles másolatát csak 
abban az esetben kell csatolni, ha főigazgatói megbízása óta 
azokban változás történt. A kutatóközpont munkatársa a 
pályázat benyújtását megelőzően – esetleges összeférhetet-
lenségre hivatkozva – az MTA elnökétől felmentést kérhet 
a minősítés csatolásának kötelezettsége alól. 
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A magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő 
időtartamra, illetőleg a pályázó 70 éves koráig szól. A közal-
kalmazotti, illetve vezetői illetmény a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak 
végrehajtásáról rendelkező 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 
alapján kerül megállapításra. Főigazgatói munkakörre maga-
sabb vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 
41., 43/D, 44. §-a értelmében összeférhetetlenség nem áll 
fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a központ főigazgatója 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. 

A pályázati kiírás 2009. július 31-én került közzétételre a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ honlapján. 
A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 1. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 30. 

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

 

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

 
 

 

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet 
 

Az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézete, 

az MTA Kémiai Kutatóközpont Nanokémiai és  
Katalízis Intézete, 

az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati  
Kutatóintézete, 

az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete, 

az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete, 

az MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézete, 

az MTA Politikai Tudományok Intézete, 

az MTA Nyelvtudományi Intézete, 

az MTA Szociológiai Kutatóintézete, 

az MTA Filozófiai Kutatóintézete 

igazgatói munkakörére 

A munkakör betölthető: 2010. január 1. napjától. 

Az igazgató feladata: 
− a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevé-

kenységek ellátása, 
− az intézet tudományos tevékenységének irányítása, 

koordinálása, 
− a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben 

kivívott helyének és szerepének megőrzése, illetve to-
vábbi erősítése, 

− a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósítá-
sa, jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése. 

A pályázókkal szembeni követelmények: 
− büntetlen előélet, 

− legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá-
nyos fokozat (legkésőbb az igazgatói megbízás kezde-
tének napján) 

− kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az inté-
zet profiljának megfelelő kutatások valamely területén, 

− kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett 
gyakorlat, 

− legalább egy világnyelv előadóképes ismerete. 

Előnyt jelent: 
− vezetési-szervezési képesítés, 
− pénzügyi-gazdasági képesítés. 

Az intézettel kapcsolatos tudományos teljesítmény- és 
gazdálkodási követelmények: 
− az intézet tudományos tevékenységének koordinálása 

és tudományos teljesítményének növelése, 
− a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség növelése, 
− az intézet tudományos eredményei hasznosításának 

erősítése és az eredmények társadalmi hasznosságának, 
közéleti kommunikációjának 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, tudo-

mányos programjának megvalósítására vonatkozó kon-
cepcióját, 

− részletes szakmai önéletrajzot, 
− tudományos fokozatának és idegen-nyelv ismeretének 

megjelölését, 
− eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek 

ismertetését, 
− a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és 

könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét, 
− a pályázó scientometriai mutatóit (tudományos közle-

mények száma, kumulatív impakt faktor, tudományos 
közleményekre érkezett hivatkozások száma, H-index), 

− a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és 
egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fény-
képes bemutatkozó életrajzot. 

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

A pályázathoz mellékelni kell: 
− 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítványt, 
− a végzettséget, tudományos fokozatot és nyelvtudást 

igazoló oklevelek hiteles másolatát (amennyiben nem 
magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesí-
tett fordítását) 

− a jelenlegi munkáltató által készített minősítést, a 
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a szerint, 

− a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, 
beosztásának és fizetésének megjelölését, 

− nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáz-
tatón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat 
véleményezésére illetékes akadémiai grémiumok, az 
osztály tagjai, illetve képviselői és az érintett intézet 
kutatói közössége megismerhesse, 

− hozzájárulást ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a 
fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommuni-
kációs és tájékoztatási célokra felhasználhatja. 
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A jelenlegi igazgatónak − amennyiben pályázatot nyújt 
be − a munkáltatói minősítést és az erkölcsi bizonyítványt 
nem kell mellékelnie. Az oklevelek hiteles másolatát csak 
abban az esetben kell csatolni, ha igazgatói megbízása óta 
azokban változás történt. Az intézet munkatársa a pályázat 
benyújtását megelőzően – esetleges összeférhetetlenségre 
hivatkozva – az MTA elnökétől felmentést kérhet a minősí-
tés csatolásának kötelezettsége alól. 

A magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő 
időtartamra, illetőleg a pályázó 70 éves koráig szól. A közal-
kalmazotti, illetve vezetői illetmény a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásá-
ról rendelkező 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet alapján kerül 
megállapításra. Igazgatói munkakörre magasabb vezetői megbí-
zás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43/D, 44. §-a értel-
mében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 
alapján az intézet igazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.  

A pályázati kiírás 2009. július 31-én került közzétételre a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ honlapján. 
A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 1. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 30. 

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

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

 
 

Az OTKA  
(Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok)  

Iroda pályázatot hirdet  
igazgató-helyettesi munkakör betöltésére 

 
OTKA Iroda igazgató-helyettesi állás: az OTKA Iroda 

tudományos kutatási pályázatokkal és projektekkel kapcso-
latos irányítási és koordinációs feladatainak ellátására. 

Ellátandó feladatkör: 
− az igazgató távolléte, akadályoztatása esetén az igazga-

tó helyettesítése, az Iroda vezetése és működtetése, 
− kutatási pályázatok és projektek menedzselésének 

felügyelete,  
− részvétel az OTKA stratégiájának kidolgozásában, 

valamint a munkafolyamatok értékelésében,  
− az igazgató által rábízott, meghatározott projektek, 

feladatok szervezése és koordinálása. 

Ellátandó feladatok: 
− az OTKA Iroda tudományos osztályai szakmai irányí-

tása és tevékenységük összehangolása,  
− a pályázati és projekt menedzsment folyamatot érintő 

stratégiai anyagok, irányelvek, szabályzattervezetek 
szakmai részeinek elkészítése, véleményezése,  

− a rendelkezésre álló források felhasználására vonatko-
zó javaslatok készítése.  

Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek megneve-
zése: 
Az OTKA Iroda tudományos osztályai. A közvetlen irányí-
tása alá tartozó személyek száma összesen: 3 fő.  

Pályázati feltételek: 
− cselekvőképesség, 
− büntetlen előélet, 
− felsőfokú iskolai végzettség, 
− tudományos fokozat, 
− legalább 5 éves tudományos kutatói vagy fejlesztői 

gyakorlat, 
− legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 
− középfokú angol nyelvismeret. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
− további szakirányú felsőfokú képesítés, 
− felhasználói vagy magasabb szintű informatikai ismere-

tek (irodai alkalmazások, adatbázis kezelés, adminiszt-
ratív szoftverrendszerek),  

− német vagy francia nyelvismeret,  
− közigazgatási szakvizsga.  

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:  
− magas szintű vezetői készség,  
− stratégiai gondolkodás,  
− együttműködési készség,  
− problémamegoldás,  
− teljesítménymotiváció. 

Jogállás, illetmény: 
A jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXIII. törvényben előírt rendelkezések alkalmazandók. A 
teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony határozatlan 
időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. A vezetői megbí-
zatás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól.  
A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2009. október 1.-től tölthető be.  

A munkavégzés helye: OTKA Iroda (1093 Budapest 
Czuczor u. 10. I. emelet Stúdium Irodaház) 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
− fényképes szakmai önéletrajz, 
− 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
− végzettségeket tanúsító okiratok hiteles másolata, 
− nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről.  

A pályázat benyújtásának módja és helye:  
A pályázatot postai úton és elektronikusan is be kell 
nyújtani. 

A pályázatot postai úton, zárt borítékban, egy példányban 
kell 2009. szeptember 2-i postai bélyegzővel feladva bekül-
deni az OTKA Irodába (1093 Budapest Czuczor u. 10. I. 
emelet Stúdium Irodaház). A zárt borítékra kérjük ráírni: 
„TIK-2449 /2009. 07.15. – Igazgató-helyettes”. 

A pályázatot elektronikusan (a dokumentumok PDF for-
mában, csatolt file-ként) is be kell küldeni 2009. szeptember 
2-ig az igh@otka.hu címre. A levél tárgy mezőjébe kérjük 
beírni a „TIK-2449/2009. 07.15. - Igazgató-helyettes” 
hivatkozást. 

A pályázat elbírálásának rendje:  
A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályá-

zók személyes meghallgatásáról a pályázatok értékelésére 
felállított, az OTKA Iroda igazgatója és a tudományterületi 
kollégiumok elnökeiből álló bizottság dönt. A pályázatokat 
bizalmasan kezeljük, a pályázókat a kiválasztási eljárás 
eredményéről írásban tájékoztatjuk. 
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A pályázatok elbírálásának határideje:  
2009. szeptember 30. 
A pályázati hirdetmény megjelenik: 

A KSZK (http://www.kszk.gov.hu), az OTKA (http:// 
www.otka.hu) és az MTA (http://www.mta.hu) honlapokon. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az OTKA 
Irodán: Gilyén Elemérnénél, a 219 8710 telefonszámon. 
Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkálta-
tóval kapcsolatban a www.otka.hu honlapon szerezhet. 

OTKA Iroda 
 

 
 

A Magyar Tudományos Akadémia 
 Orvosi Tudományok Osztálya  

pályázatot hirdet a  
Dr. Miklós György Díj elnyerésére 

 fiatal, 35 év alatti, tehetséges doktoranduszok 
 vagy PhD tudományos fokozattal rendelkezők 

 részére az alábbi témában: 
 

− A patológia, belgyógyászat, szülészet, sebészet, onkoló-
gia, neurológia és gyermekgyógyászat területét érintő, 
külföldi vagy hazai neves tudományos folyóiratban meg-
jelent egy (és nem több!) elsőszerzős közleménnyel. 

− A közlemény az elméleti orvostudomány, illetve a fenti 
szakterületekről származzon. 

− A közlemény két évnél ne legyen régebbi. 
− A közleménynek már publikáltnak kell lennie (a megje-

lenés alatt álló közlemény nem fogadható el, kivéve ha 
azt már elfogadta közlésre az adott lap). 

− A közlemények szerzői között nem lehet már korábbi-
akban Dr. Miklós György Díjban részesült munkatárs. 

− Előnyben részesülnek azok a munkák, amelyek hazai 
intézet közreműködésével készültek, és a kóroki ténye-
zők klinikopatológiai feltárására vonatkoznak. 

− A publikált munka hazai intézetből származzék (kül-
földi kollaboráció nem kizárt) 

− A közleményre vonatkozó hivatalos scientometriai 
adatokat mellékelni szükséges.  

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
− önéletrajzot  (az önéletrajz térjen ki a következő szem-

pontokra: elismerések, díjak, közlemények listája ösz-
szesített IF és a citációk számának megadásával, el-
nyert hazai és külföldi pályázatok, külföldi ösztöndíjak 
és kutatási tevékenység)  

− a közleményt. 
A pályázat beküldésének határideje: 2009. szeptember 10. 
melyet kérjük az MTA Orvosi Tudományok Osztályára 
megküldeni (1051 Budapest, Nádor u. 7. 1051). 

Az ünnepélyes díjátadásra (oklevél és 900.000 Ft pénzju-
talom) a Magyar Tudományos Akadémián, 2009. november 
18-án az Orvosi Tudományok Osztályának ülésén kerül sor. 

 
MTA Orvosi Tudományok Osztálya 

 
 
 
 

FOGADÓÓRÁK 
 

 

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnö-
ke minden hónap első hétfőjén 16–17 óra között – előzetes 
bejelentkezés alapján (tel.: 331-9353) – fogadóórát tart. Az 
Akadémia köztestületi tagjainak más időpontokban is ren-
delkezésére áll. 

_________________ 
 

Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtit-
kára minden hétfőn 15:30–17:00 óra között – előzetes beje-
lentkezés alapján (tel.: 269-0114) − fogadóórát tart. Az 
Akadémia köztestületi tagjainak más időpontokban is ren-
delkezésére áll. 

 
 

 

 

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja 

Szerkeszti: az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztálya 

1051 Budapest, Nádor u. 7. 

Szerkesztő: dr. Horváth László 

 

 

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó Zrt. igazgatója 

Budapest, 2009. Nyomdai táskaszám: 5186 

A nyomdai munkálatokat az Akadémiai Nyomda Kft. végezte 

Felelős szerkesztő: dr. Horváth László. – Termékmenedzser: Egri Róbert 

Megjelent: 1 (A/5) ív terjedelemben – HU ISSN 0865-9303 

 

 

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág (Budapest VIII., Orczy tér 1.; postacím: 1008 Budapest). 

Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, e-mailen (hirlapelofizetes@posta.hu) 

 és faxon (303-3440). További információ: 06 80/444-444. 

Előfizetési díj egy évre 6120 Ft áfával. – Példányszámonkénti ára: 510 Ft áfával. 
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