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HATÁROZATOK

A Kormány
1063/2008. (X. 8.) Korm. határozata

a Magyar CERN (Európai Nukleáris Kutatási
Szervezet) Bizottság elnöki feladatainak ellátásáról

1. A Kormány a Magyar CERN (Európai Nukleáris
Kutatási Szervezet) Bizottság elnöki feladataival a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) elnökét bízza meg.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba,
egyidejûleg a Magyar CERN (Európai Nukleáris Kutatási
Szervezet) Bizottság elnökének felmentésérõl és az új el-
nök kinevezésérõl szóló 1060/2007. (VII. 30.) Korm. hatá-
rozat a hatályát veszti.

Az Országgyûlés
112/2008. (X. 17.) OGY határozata

a Kutatási és Innovációs eseti bizottság
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

61/2007. (VI. 27.) OGY határozat módosításáról*

A Kutatási és Innovációs eseti bizottság tisztségviselõi-
nek és tagjainak megválasztásáról szóló 61/2007. (VI. 27.)
OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés
a Kutatási és innovációs eseti bizottságba

dr. Sándor Klára helyett

dr. Magyar Bálintot

a bizottság tagjává
megválasztja.

61/2008. (IX. 9.) ME határozat
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Bizottsága alelnökeinek megbízásáról

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (2) bekezdése
alapján, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az
oktatásért felelõs miniszter közös javaslatára

dr. Németh Tamást, az MTA r. tagját, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia fõtitkárát,

dr. Szabó Gábort, a Szegedi Tudományegyetem rektorát
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bi-

zottsága alelnöki teendõinek ellátásával

- 2008. szeptember 1-jei hatállyal, hároméves idõtartamra -
megbízom.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének állásfoglalásai
a 2008. szeptember 30-án megtartott ülésrõl

Köszöntés, a napirend elfogadása
Pálinkás József elnök köszöntötte a megjelenteket, külön

köszöntötte Molnár Károly tudománypolitikáért, kutatásért
és fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter urat.

Ismertette a napirendi pontokat, amelyekhez elõzetesen
írásos észrevétel nem érkezett. Az elõzetesen kiküldött
napirendben az Egyebek pont nem szerepelt, ezt a helyszí-
nen kiosztott anyag tartalmazza. Az elnökség tagjai a napi-
rendet elfogadták.

Az elnök bejelentette, hogy az elnökségi ülésrõl tartalmi
jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyv hitelesítésére felkérte
Joó Ferenc osztályelnök-helyettest és Solti László osztály-
elnököt. A jegyzõkönyvet Bertók Krisztina vezeti az ülésen.

Az elnök szavazásra bocsátotta az elõzetesen kiküldött, a
2008. július 15-i ülésrõl készült jegyzõkönyvet. Az elnök-
ség tagjai a jegyzõkönyvet egyhangúlag elfogadták.

I. napirendi pont. Tájékoztató az akadémiai törvényrõl
Pálinkás József elnök a napirendi ponthoz bevezetõként

ismertette, hogy a július 15-i elnökségi ülésen az elnökség
tagjai megerõsítették az akadémiai törvény tervezetérõl
folytatott osztályviták szavazásainak eredményét.

*A határozatot az Országgyûlés a 2008. október 13-i ülésnapján fogadta el.

Megállapították, hogy az akadémikusok és doktorképvise-
lõk 316 igen, 23 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadták,
hogy az MTA elnöke a fogalmazvány kodifikált változatát
a közgyûlés összehívása nélkül küldje meg a kormánynak.
A törvényfogalmazvány alapján a nyár folyamán jogászok
elkészítettek egy kodifikált tervezetet, amelyet az elnök
szeptember 15-én megküldött Molnár Károly tárca nélküli
miniszternek, Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti
miniszternek, Kiss Péter kancelláriaminiszternek, továbbá
tájékoztatásul Hiller István oktatási és kulturális miniszter-
nek. A jogászok véleményének és több tudományos osztá-
lyon elhangzott javaslatnak megfelelõen törvénymódosítás
készült.

Molnár Károly miniszter üdvözölte az MTA elnökségét.
Elõször miniszteri feladatairól tájékoztatta a jelenlevõket,
közös feladatként megjelölve a versenyképesség javítását, a
tudásalapú társadalom megvalósítását.

Az akadémiai törvény módosításával kapcsolatban a
miniszter elmondta, hogy az Akadémia által elkészített
törvényjavaslatot szakértõi jogi és szakmai szempontból
átnézik, ezután küldik szakmapolitikai, majd tárcaközi
egyeztetésre, s ezt követõen a kormány elé.

A Parlament õszi ülésrendjében egyelõre nincs bent az
MTA törvénye, ám amennyiben gyorsan haladnak a tárgya-
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lások, kezdeményezhetõ annak az õszi ülésrendbe történõ
felvétele. Legkésõbb 2009 január�februárjában várhatóan
megtárgyalja az országgyûlés a törvénymódosítást.

A tudománypolitika új irányítási rendszerével kapcsola-
tosan ismertette, hogy novemberre kell a kormány elé ter-
jesztenie a kutatásirányítás új irányítási rendszerérõl szóló
elõterjesztést, amelyben az Akadémia is megfelelõ súllyal
fog szerepelni.

Molnár Károly az OTKA költségvetési támogatásával
kapcsolatosan ismertette, hogy 2009-ben összességében 7,2
milliárd Ft áll rendelkezésre, 2 milliárd Ft-ot célzott kutatá-
sokra fordíthatnak. Elengedték az OTKA NKTH-nak fize-
tendõ 691 milliós kötelezettségét. Mindehhez kérte az el-
nökség tagjainak megértését, további lépések megtételére
most nincs mód.

Paládi-Kovács Attila osztályelnök és egyben a KFB el-
nöke hozzászólásában a tudományos mûvek kiadási prob-
lémáira hívta fel a figyelmet. Az Akadémiai Nyomda és az
Akadémiai Kiadó évekkel ezelõtti privatizálásának máig
tartó negatív hatása van.

Pálinkás József elnök a hozzászólásra válaszolva tájé-
koztatta az elnökség tagjait, hogy vezetõi megbeszélésen
történt döntés értelmében kezdeményezik, hogy az Aka-
démiai Kiadó visszakerüljön a tágabb értelemben vett ma-
gyar akadémiai életbe.

26/2008. sz. állásfoglalás

1. Az elnökség tagjai megköszönték Molnár Károly
tudománypolitikáért, kutatásért és fejlesztésért felelõs tárca
nélküli miniszternek az Akadémiai törvény elõkészítésérõl
szóló tájékoztatását.

2. Az elnökség tagjai felhatalmazták Pálinkás József
elnököt a további tárgyalásokra, hogy az Akadémiai tör-
vény tervezete minél elõbb a Parlament elé kerülhessen.

II. napirendi pont:
Javaslat az elnökség II. félévi munkatervére

Pálinkás József elnök ismertette az írásban is kiküldésre
került munkatervet. A tudományos osztályok a munkaterv
egyes feladataihoz kapcsolódóan részletes elnöki levelet
kapnak.

27/2008. sz. állásfoglalás

Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták a munkater-
vet:
1. Szeptember 30. (kedd)

I. Az Elnökség II. félévi munkaterve
II. Javaslat az MTA köztestületének stratégiai programja-

ira
III. Tájékoztató az akadémiai törvényrõl
IV. Tájékoztató az Akadémia 2009. évi költségvetés ter-

vezetérõl
V. Javaslat a kutatóhálózat infrastruktúrájának megújítá-

sára
VI. Javaslat a Fiatal Kutatók Testületének létrehozására
VII. Javaslat a 2008. évi Eötvös József-koszorú kitünte-

tettjeire
VIII. Tájékoztató a 2008. májusi közgyûlés határozatai-

ból adódó feladatokról

2. Október 28. (kedd)
I. Tájékoztató az Elnöki, Elnökségi és Vezetõi Kollégi-

umi Bizottságok munkaterveirõl, kiemelt feladatairól
II. Tájékoztató a stratégiai programbizottságok feladat-

terveirõl
III. A bizottsági tagdíjak rendszerének felülvizsgálata
IV. Javaslat a 2009. évi Kossuth- és Széchenyi-díjakra

3. November 25. (kedd)
I. Az Akadémia Alapszabályának tervezete
II. Tájékoztató az Akadémia 2009. évi költségvetésérõl
III. Tájékoztató a titkársági adatbázisok rendszerének

felülvizsgálatáról

III. napirendi pont:
Tájékoztató az Akadémia 2009. évi költségvetés-terve-
zetérõl

Pálinkás József elnök ismertette a 2009. évi költségvetésre
vonatkozó tárgyalások jelenlegi állását. Az Akadémia költ-
ségvetése � a legtöbb tárcáétól eltérõen � nominálisan nem
csökkent a tervezésnél az elõzõ évhez képest. Jelenleg a
részletek megtervezése folyik. A fõ szám 39 milliárd 393
millió Ft, amelynek fejezeten belüli megtervezése a feladat a
Pénzügyminisztériummal történõ folyamatos egyeztetésben.

Pálinkás József elnök a közeljövõben találkozik
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, a beszélgetés egyik
kitûzött célja a kutatásra fordított források emelése, hiszen
a legfrissebb KSH-adat szerint 0, 97%-ra csökkent a K+F
GDP-arányos ráfordítása.

Szamkó Józsefné fõosztályvezetõ ismertette, hogy a
Pénzügyminisztérium által a 39,4 milliárd Ft került beter-
jesztésre az országgyûlés elé, mint az MTA 2009. évi költ-
ségvetése. A napokban nyilvánosak lesznek a költségvetési
számok, a Pénzügyminisztérium vagy a Parlament honlap-
ján. Ez a támogatási összeg 2008-hoz képest 2,8%-os nö-
vekedés. Pozitív az MTA költségvetésében, hogy a többi
tárcához képest az Akadémián nem volt elvonás, egy felté-
tel van, hogy a tervezett bevételeket hoznia kell az Aka-
démiának. A növekedés több tételbõl áll össze.

A költségvetési fõ összeg megoszlása: 75% kerül intéz-
ményekhez (ebben vannak a tiszteletdíjak és az ösztöndíjak
is), központi kezelésben marad a fennmaradó közel 25%
(ez 9,7 milliárd, ebbõl 5,2 az OTKA).

A költségvetés belsõ szerkezetében átalakítások történ-
tek, fejezeti kezelésbe került a nemzetközi tagdíj és az
akadémiai szintû nemzetközi kapcsolatok támogatása, va-
lamint a Kolozsvári Területi Bizottság éves szintû támoga-
tása, illetve az új kutatási tematikák támogatása. Az aka-
démikusi, doktori tiszteletdíj és a Bolyai-ösztöndíj kis
mértékben növekszik. A 2009. évi illetményfejlesztésrõl
még nincs döntés.

Pálinkás József elnök kiegészítette az elmondottakat az-
zal, hogy egy új költségvetési sor jelenik meg a költségve-
tésben: a kutatóintézetek kutatási tematikájának átalakításá-
ra szóló támogatás. A tiszteletdíjak esetében az akadémi-
kusi tiszteletdíjak 4%-os növekedésével, a doktori tiszte-
letdíjak esetében 10%-os növekedéssel lehet számolni. A
doktorok esetében ez két lépcsõben történik meg, januárban
5% és július 1-jétõl újabb 5%.

Romics László osztályelnök a doktori tiszteletdíjak
emelésével kapcsolatban feltett kérdése a doktorok létszá-
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mának limitálására vonatkozott. Pálinkás József elnök
válaszul elmondta, hogy a pénzügyminisztériummal való
megállapodás szerint a tiszteletdíjat kapó doktorok száma
nem lehet magasabb 2800 fõnél (ezt kormányrendelet fogja
szabályozni). A tiszteletdíjat kapó doktorok számára vonat-
kozó korlátozás tudományos osztályokra történõ �leosz-
tása� az elnökség hatásköre lesz majd, amelyet a késõbbi-
ekben még tárgyalnak.

Lamm Vanda igazgató a PhD-fokozatot szerzett fiatalok
elõrelépésével kapcsolatban ismertette, hogy a kutatóintéze-
teknek nincs anyagi fedezetük az átsorolásokra.

Dudits Dénes alelnök a költségvetési bevételek teljesíté-
sével kapcsolatban felvetette, hogy súlyos problémát okoz,
hogy az NKTH nem teljesíti a pályázatokban elnyert össze-
gek folyósítását. Kéri, hogy az Akadémia mint testület
lépjen fel az NKTH-kifizetések gyorsítása érdekében.

Németh Tamás fõtitkár kiegészítésül elmondta, ezt a
problémát már a KUTIT is felvetette, s megpróbálnak
nyomást gyakorolni a kifizetések gyorsítása érdekében.

Pálinkás József elnök felkérte Kindert Judit fõosztályve-
zetõt, hogy készítsen elõ egy levelet, amelyben az MTA
elnöke tájékoztatja az NKTH elnökét, hogy az akadémiai
intézményeket tekintve mekkora az NKTH tartozása.

Makara B. Gábor az OTKA költségvetésével kapcsolato-
san ismertette, az ismertetett összegek azt jelentik, hogy az
OTKA egy pályázati ciklust kénytelen lesz kihagyni.

Pálinkás József elnök ehhez tartozóan elmondta, hogy
2009-ben az OTKA 5,2 + 2 milliárd Ft-ot kap összességé-
ben, az MTA tudomásul veszi az OTKA elnökének beje-
lentését, de saját hatáskörben ennél többet nem tud tenni.

28/2008. sz. állásfoglalás

Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták az Akadémia
2009. évi költségvetés-tervezetérõl szóló tájékoztatót.

IV. napirendi pont:
Javaslat a kutatóhálózat infrastruktúrájának megújítá-
sára

Pálinkás József elnök ismertette javaslatait az MTA kuta-
tóhálózata infrastruktúrájának megújítására, amely tervet a
Vezetõi Kollégium egyhangúlag támogatott:

1. Az Akadémia kezdeményezte a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztériumnál, hogy az egyetemekhez
hasonlóan a kutatóintézetek is indulhassanak az infrastruk-
túra-fejlesztési pályázatokon. Erre ígéretek már vannak, de
konkrét eredmény még nincs.

2. Az infrastruktúra megújításának másik csatornája
lehet, amelyet mind a pénzügyminiszter mind az MNV Zrt.
elnöke támogat, hogy az MTA az NKTH maradványából
vagy az MNV Zrt. forrásaiból származó 7, 5 milliárd Ft
�projektindító kölcsönbõl� az egyetemek közelében felépí-
tene egy új kutatóintézetet, s a régi épületbõl történõ átköl-
tözés után az Akadémia értékesítené a kutatóintézet régi
ingatlanát. Az értékesítésbõl befolyt összeg egy részébõl
újabb kutatóintézet megújítása történhet meg, így lenne
mód lépcsõzetesen az akadémiai intézethálózat teljes felújí-
tására, természetesen egy hosszú távú terv keretében.

Pálinkás József elnök ezzel kapcsolatban elmondta, elõ-
ször várhatóan a Kémiai Kutatóközpont átköltöztetésére

kerül sor, amelynek fõigazgatójával már folynak a tárgyalá-
sok.

29/2008. sz. állásfoglalás

Az elnökség tagjai egyhangúlag támogatták az MTA ku-
tatóhálózata infrastruktúrájának megújítására vonatkozó
javaslatot, továbbá felhatalmazták az elnököt a közremûkö-
dõ intézményekkel történõ további egyeztetõ tárgyalásokra.

V. napirendi pont:
Javaslat az MTA köztestületének stratégiai programjaira

Pálinkás József elnök ismertette az írásban is kiküldött
javaslatot, amely tervei szerint az Akadémia közfeladataira
figyelemmel meghatározza a köztestület mûködését az
elkövetkezendõ ciklusban - lehetõvé téve a tagok intenzí-
vebb bevonását a köztestületi munkába.

Az elnök 7 programra tett javaslatot, amelyeket 2008.
szeptember 23-i ülésén a Vezetõi Kollégium is megtárgyalt
és azokkal egyetértett.

A program kiemelkedõ jelentõségû, az ország jövõjét
meghatározó kérdésköröket tartalmaz, amelyekben az Aka-
démiának állást kell foglalnia:

1. Magyarország hosszú távú energiastratégiája;
2. Vízgazdálkodás;
3. Környezeti jövõkép � környezet- és klímabiztonság;
4. Élelmiszerbiztonság;
5. Nyugdíjfinanszírozás � demográfiai folyamatok;
6. Oktatásügy;
 7. Társadalmi közérzet � az állam és a közélet intézmé-

nyes kereteinek stabilitása és életképessége.
Az Akadémia súlya, tekintélye, elismertsége és hagyo-

mányai lehetõvé teszik, hogy stratégiai célokat fogalmaz-
zon meg, s ezek megvalósítása érdekében érvényesítse
befolyását, mozgósítsa az elõttünk álló kihívások megvála-
szolásához nélkülözhetetlen szellemi kapacitásokat, fóru-
mot teremtsen a különféle meggyõzõdések és szakterületek
képviselõi között zajló méltányos, elõítélet-mentes szakmai
párbeszédhez.

A programokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat illetõen
az osztályelnökök elnöki levelet kapnak, amelyben az elnök
felkéri az osztályokat, hogy a soron következõ osztályülé-
sen vitassák meg az anyagot és jelöljék ki azon az osztály-
tagokat, köztestületi tagokat, akik az adott témakörben részt
vesznek a stratégiai munkacsoportok mûködésében. Az
osztály-javaslatok beérkezése után az elnök összehívja a
munkacsoportokat és indulhat a konkrét munka. Természe-
tesen nem kell minden osztálynak minden munkacsoportba
tagot javasolni, a kijelölés szempontja az illetékesség. A
munkacsoportok vezetõit a megalakulás után nevezi ki az
elnök.

30/2008. sz. állásfoglalás

Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták, hogy az
MTA köztestülete az alábbi 7 kérdéskörben indítson stra-
tégiai program-alkotó munkát:

1. Magyarország hosszú távú energia-stratégiája;
2. Vízgazdálkodás
3. Környezeti jövõkép � környezet- és klímabiztonság;
4. Élelmiszerbiztonság;
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5. Nyugdíjfinanszírozás � demográfiai folyamatok;
6. Oktatásügy;
7. Társadalmi közérzet � az állam és a közélet intézmé-

nyes kereteinek stabilitása és életképessége.
Az elnökség tagjai felhatalmazták az elnököt a stratégiai

programalkotó munka irányítására.

VI. napirendi pont:
Javaslat a Fiatal Kutatók Testületének létrehozására

Pálinkás József elnök ismertette a Fiatal Kutatók Testüle-
tének létrehozására tett javaslatát, amelyhez a háttéranyag
írásban kiküldésre került.

Javaslata szerint az Akadémia munkájába intenzívebben
bevonásra kerülnének a fiatal kutatók, ennek elsõ lépése
lenne egy olyan testület létrehozása, amelyben a legkivá-
lóbb fiatal tudósok sajátos szempontjaikat közvetlenül
jelenítenék meg az MTA számára. Ezen fiatalok akadémiai
és tágabb közönség részére történõ bemutatásával szeretné
elérni, hogy a �sikeres fiatal kutató� pályaképe nagyobb
hangsúlyt kapjon a közvélemény elõtt. Fiatalos látásmódjuk
és sikereik bemutatása nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy
hazánk legtehetségesebb fiataljai közül mind többen válasz-
szák a tudományos alkotói pályát.

2008. augusztus 15-i levelében Pálinkás József elnök az
MTA tagjaitól kért javaslatokat olyan � PhD-fokozatot már
megszerzett, nemzetközileg is jegyzett eredményeket elért,
35�40 évesnél nem idõsebb � kiváló fiatal kutatók szemé-
lyére, akik a létrehozandó testületbe bevonhatók. A felké-
résre közel 200 javaslat érkezett. A fiatalokat elõször arra
kéri fel az elnök, hogy az osztályonkénti munkacsoportok-
ban fogalmazzák meg tudományterületük és benne saját
maguk tudományos munkával kapcsolatos jövõképét, az
Akadémiához való viszonyukat. Amikor ezek a munkák
elkészülnek, a tudományos osztályok e fiatalok bevonásá-
val vitatják majd meg az egyes szakterületek magyar tudo-
mányos jövõképét.

Németh Tamás fõtitkár kiegészítésül javasolta, hogy e
téma kerüljön az MTA közgyûlése elé is megvitatásra.
Gyulai József osztályelnök üdvözölte a kezdeményezést, de
kérte, hogy évente/kétévente kérjenek majd javaslatot újabb
fiatal kutatók személyére.

31/2008. sz. állásfoglalás

Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták és támogatták
a Fiatal Kutatók Testületének létrehozására tett javaslatot,
kiemelkedõ fontosságúnak ítélve a fiatalítást.

VII. napirendi pont:
Javaslat a 2008. évi Eötvös József-koszorú kitüntetettjeire

Pálinkás József elnök ismertette, hogy a kiküldött anyag-
hoz kiegészítés érkezett egy újabb díjazott személyére a IX.
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya részérõl. A Kitünte-
tési és Díjbizottság ma 3/4 2-kor ülést tartott ennek megvi-
tatására. Felkérte Dudits Dénest, az MTA alelnökét, a Ki-
tüntetési és Díjbizottság tagját, hogy Maróth Miklós, a
bizottság elnöke távollétében a 2008. évi Eötvös József-
koszorú kitüntetettjeire vonatkozó javaslatot ismertesse. A
szavazatszámláló bizottság elnökéül felkérte Faigel Gyula
akadémikust, tagjaiul Csépe Valéria fõtitkárhelyettest és
Solti László akadémikust.

Dudits Dénes alelnök ismertette a szeptember 2-án és
szeptember 30-án ülésezõ bizottság javaslatait.

32/2008. sz. állásfoglalás

Az elnökség a 2008. évi Eötvös-koszorút titkos szavazás-
sal Bíró Ferencnek, az irodalomtudomány doktorának (I. o.),
Csáki Endrének, a matematikai tudomány doktorának (III. o.
), Bényei Andrásnak, a mûszaki tudomány doktorának (VI.
o.), Benedeczky Istvánnak, a biológiai tudomány doktorának
(VIII. o.), Szilágyi Györgynek, a közgazdaság-tudomány
doktorának (IX. o.) és Bencze Gyulának, a fizikai tudomány
doktorának (XI. o.) ítélte oda.

VIII. napirendi pont:
Tájékoztató a 2008. májusi közgyûlés határozataiból
adódó feladatok végrehajtásáról

VIII. 1. A Lukács Archívum védett közgyûjtemény-
ként való megtartása

Pálinkás József elnök ismertette, hogy a 2008. június 2-i
elnökségi ülésen véglegesített közgyûlési határozatok 14.
pontja szerint:

�A közgyûlés a Lukács Archívum (1056 Budapest, Belg-
rád rakpart 2. V. em.) védett tudományos közgyûjtemény-
ként való megtartását javasolja, és kéri az MTA új vezetõit,
hogy a Lukács Archívum elhelyezésével kapcsolatos tár-
gyalásokat folytassa le.�

Csépe Valéria fõtitkárhelyettes tájékoztatta az elnökség
tagjait, a Lukács Archívum közgyûjteményként való mûköd-
tetése szabályozott. Jelenleg is folynak azonban az elhúzódó
tárgyalások az MTA és az V. kerületi Önkormányzat között,
nevezetesen a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelõ Zrt. vezér-
igazgatójával, Sélley Zoltánnal. A 2008. május 31-én életbe
lépett határozat szerint a Lukács Archívumnak el kell hagyni
a Belgrád rakpart 2. szám alatti helyiségeit. Ez módosult a
tárgyalások idejére 60 nappal. Az MTA részérõl a tárgyalá-
sokban részt vett Csépe Valéria fõtitkárhelyettes, Horváth
László, a Jogi és Igazgatási Fõosztály vezetõje és Szamkó
Józsefné, a Pénzügyi Fõosztály vezetõje. Szóbeli megállapo-
dások születtek, a legutolsó szerint a Vagyonkezelõ piaci
bérleti díjhoz ragaszkodna, de írásban nem tett ajánlatot az
Akadémiának. Az Akadémia jelenleg várja az írásbeli nyilat-
kozatot, hogy milyen döntést hozott az V. Kerületi Önkor-
mányzat Vagyonkezelõi, illetve Jogi Bizottsága, és történt-e
erre vonatkozóan konkrét testületi döntés.

Pálinkás József elnök megköszönte a tájékoztatást és
Csépe Valéria fõtitkárhelyettes eddigi munkáját.

33/2008. sz. állásfoglalás

Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták a Lukács Ar-
chívum védett közgyûjteményként való megtartásáról szóló
- közgyûlési határozatból következõ - feladat végrehajtásá-
val kapcsolatos tájékoztatót.

VIII. 2. Az Elektronikus Információszolgáltatás fi-
nanszírozásához szükséges és elégséges források bekerü-
lése az MTA költségvetési fejezetébe

Pálinkás József elnök ismertette, hogy a 2008. június 2-i
elnökségi ülésen véglegesített közgyûlési határozatok 30.
pontja szerint:
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�A közgyûlés felkéri az MTA új vezetõit, tegyenek meg
mindent annak érdekében, hogy az Elektronikus Informá-
ciószolgáltatás finanszírozásához szükséges és elégséges
források az Országgyûlés döntése alapján átkerüljenek az
MTA költségvetési fejezetébe.�

Náray-Szabó Gábor akadémikus, az MTA Könyvtára
fõigazgatója tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy a nyáron
született egy háromoldalú megállapodás-tervezet az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia
között, amely 3 évre évi 840 millió Ft-ot biztosítana az E-
lektronikus Információszolgáltatás számára. Ez okafogyottá
tette volna erre az idõre a közgyûlési határozatot. Ennek
aláírása azonban elmaradt. Amennyiben 2 héten belül el-
marad az aláírás, akkor 2009 januárjában nem indulhat el
az az évi szolgáltatás. Kérte Pálinkás József elnököt, hogy
Hiller István oktatási és kulturális minisztert és Molnár
Károly tudománypolitikáért és kutatásfejlesztésért felelõs
tárca nélküli minisztert keresse meg a megállapodás mi-
elõbbi aláírása végett.

Németh Tamás fõtitkár kiegészítésül elmondta, hogy az
OKM a pénz egy részét TÁMOP-forrásból szeretné biztosí-
tani. AZ OKM államtitkáránál van jelenleg a tervezet, az
NKTH és az MTA mindent elkövetett, hogy aláírásra kerül-
jön a megállapodás.

Pálinkás József elnök felkérte Németh Tamás fõtitkárt,
hogy az OKM államtitkárával vegye fel a kapcsolatot az
aláírás ügyében és megköszönte Náray-Szabó Gábor fõ-
igazgató és Téglási Ágnes fõigazgató-helyettes asszony
munkáját.

34/2008. sz. állásfoglalás

Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták Az Elektroni-
kus Információszolgáltatás finanszírozásához szükséges és
elégséges források bekerülése az MTA költségvetési fejeze-
tébe c. közgyûlési határozatból következõ feladat végrehaj-
tásáról szóló tájékoztatót.

VIII. 3. A Széchenyi-díjas akadémikusok kezdemé-
nyezésérõl

Pálinkás József elnök ismertette, hogy a 2008. június 2-i
elnökségi ülésen véglegesített közgyûlési határozatok 31.
pontja szerint:

�A közgyûlés támogatja a Széchenyi-díjas akadémikusok
kezdeményezését, hogy az Akadémia felhívással forduljon
a 100 leggazdagabb magyarhoz, kérve õket a tehetséges
fiatal kutatók számára ösztöndíjak létesítésére.�

Pálinkás József elnök beszámolt arról, hogy a Vezetõi
Kollégium megvitatta a kezdeményezést, Solymosi Frigyes
akadémikus javaslatát az alábbiak szerint tartja támogatan-

dónak: amennyiben a Széchenyi-díjas akadémikusok felhí-
vása nyomán jelentkezett potenciális szponzorok díjakat,
ösztöndíjakat alapítanak kiemelkedõ fiatal kutatók számára,
az Akadémia ehhez hátteret biztosít: magára vállalja a díj
befogadásával járó adminisztrációs feladatokat, továbbá a
díjátadás és a sajtómegjelenés megszervezésével kapcsola-
tos feladatokat.

35/2008. sz. állásfoglalás

Az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták a Vezetõi
Kollégium Széchenyi-díjas akadémikusok kezdeményezé-
sével kapcsolatos javaslatát. Amennyiben a Széchenyi-díjas
akadémikusok felhívása nyomán jelentkezett potenciális
szponzorok díjakat, ösztöndíjakat alapítanak kiemelkedõ
fiatal kutatók számára, az Akadémia ehhez hátteret biztosít:
magára vállalja a díj befogadásával járó adminisztrációs
feladatokat, továbbá a díjátadás és a sajtómegjelenés meg-
szervezésével kapcsolatos feladatokat.

IX. Egyebek
Elnöki bizottságok megújítása

Pálinkás József elnök ismerteti, hogy az elnökség
19/2008. sz. állásfoglalása határozott az elnökségi, elnöki
és vezetõi kollégiumi bizottságok elnökeirõl és a bizottsá-
gok újjáalakításáról. A július 15-i elnökségi ülés idejére
négy bizottság (a Közoktatási Bizottság, s Kutatási Infrast-
ruktúra Elnöki Bizottság, a Nyugati Magyar Tudományos
Tanács és a Környezettudományi Elnöki Bizottság) eseté-
ben történt meg a tagság megújítása, illetve a titkár szemé-
lyének kijelölése.

Kiegészítésül elmondta, hogy a Közoktatási Bizottság-
ban Pálfy Péter Pál akadémikus végül számos elfoglaltsága
miatt nem vállalta a bizottsági munkát, így helyette
Laczkovich Miklós akadémikus kap felkérést.

Az Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság és az
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnö-
kei a 24/2008. állásfoglalás szerint jelen ülésre terjesztették
be tagnévsoraikat az MTA elnökével egyetértésben.

Az Életen át tartó tanulás elnöki bizottság esetében az
elnök a bizottság megszüntetését javasolta.

36/2008. sz. állásfoglalás

1. Az elnökség köszönettel tudomásul vette a jelen
ülésre beterjesztett két bizottság (Anyanyelvünk Európában
Elnöki Bizottság, Magyar Tudományosság Külföldön El-
nöki Bizottság) tagjainak névsorát.

2. Az elnökség tagjai egyetértenek az Életen át tartó
tanulás elnöki bizottság megszüntetésével.

AZ ELNÖKI BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE

MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN
ELNÖKI BIZOTTSÁG

Elnök:
Görömbei András, az MTA levelezõ tagja

Tiszteletbeli elnök:
Glatz Ferenc, az MTA rendes tagja

Titkár:
Tarnóczy Mariann osztályvezetõ

MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkársága
1051 Budapest, Nádor u. 7. I/104�105.
Telefon: 411 61 96
E-mail: tarnoczy.mariann@office.mta.hu

Tagok:
Balogh Margit, a történettudomány kandidátusa
Bauer Gyõzõ, az MTA külsõ tagja
Bence Lajos elnök (Muravidéki Magyar Tudományos Tár-

saság, Lendva)
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Berényi János, a mezõgazdasági tudomány doktora, elnök
(Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Szabadka-
Újvidék)

Biró A. Zoltán egyetemi docens, kari kancellár, igazgató
(Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, KAM-
Regionális és Antropológiai Kutatások Központja,
Csíkszereda)

Csernicskó István rektorhelyettes, igazgató (II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola, Hodinka Antal In-
tézet, Beregszász)

Dávid László, a mûszaki tudomány doktora, rektor
(Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozs-
vár)

Deák Ernõ fõszerkesztõ (Bécsi Napló, Bécs)
Egyed Ákos, az MTA külsõ tagja
Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár, elnök (Újvidéki

Egyetem, Magyarságkutató Tudományos Társaság,
Szabadka)

Gulyás Balázs, az MTA külsõ tagja
Horváth Gyula, az MTA doktora
Horváth László, a kémiai tudomány doktora, alelnök

(Horvátországi Magyar Tudományos és Mûvészeti Tár-
saság, Zágráb)

Kontra Miklós, az MTA doktora
Liszka József igazgató (Fórum Kisebbségkutató Intézet,

Etnológiai Központ, Komárom)
Péntek János, az MTA külsõ tagja
Spenik Ottó, az MTA külsõ tagja
Szarka László, a törtténelemtudomány kandidátusa
Tóth Pál Péter, a szociológiai tudomány kandidátusa
Vanconé Kremmer Ildikó dékánhelyettes (Konstantin Filo-

zófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara,
Nyitra)

Veres Valér igazgató (Kolozsvári Magyar Egyetemi Inté-
zet, Kolozsvár)

Állandó meghívottak:
Kucsera Tamás Gergely titkár (MTA Nyugati Magyar

Tudományos Tanács)
Kulcsár-Szabó Enikõ fõtanácsos (Miniszterelnöki Hivatal,

Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelõs Szakállamtit-
kárság, Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztálya)

Szoták Szilvia elnök (Imre Samu Nyelvi Intézet, Alsóõr)

KÖZOKTATÁSI ELNÖKI BIZOTTSÁG

Elnök:
Csépe Valéria, az MTA levelezõ tagja, az MTA fõtitkár-

helyettese

Titkár:
Lukács Margit
MTA Titkárság
Kommunikációs Titkárság
1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
Tel.: 411 63 21
Fax: 302 56 38
E-mail: lukacs.margit@office.mta.hu

Tagok:

Beke László, a mûvészettörténeti tudomány kandidátusa
Csányi Vilmos, az MTA rendes tagja
Csapó Benõ, az MTA doktora
Csermely Péter, az orvostudomány doktora
Gósy Mária, a nyelvtudomány doktora
Görömbei András, az MTA levelezõ tagja
Halász Gábor, az MTA doktora
Hatvani László, az MTA rendes tagja
Klinghammer István, az MTA rendes tagja
Laczkovich Miklós, az MTA rendes tagja
Nikolov Mariann, az MTA doktora
Paládi-Kovács Attila, az MTA levelezõ tagja
Pokol György, a kémiai tudomány doktora
Romsics Ignác, az MTA levelezõ tagja
Roska Tamás, az MTA rendes tagja
Szabó Gábor, az MTA levelezõ tagja

KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA ELNÖKI
BIZOTTSÁG

Elnök:
Kroó Norbert, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke

Titkár:
Szegõ Károly, a fizikai tudomány doktora
MTA Titkárság
Kutatásfejlesztési és Innovációs Fõosztály
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: 411 63 67
Fax: 411 62 44
E-mail: szego.karoly@office.mta.hu

Tagok:

Balázs Ervin, az MTA rendes tagja
Freund Tamás, az MTA rendes tagja
Inzelt Péter, a mûszaki tudomány kandidátusa
Kenesei István, a nyelvtudomány doktora
Trócsányi Zoltán, az MTA levelezõ tagja
Vértes Attila, az MTA rendes tagja
Dudits Dénes, az MTA rendes tagja
Lamm Vanda, az MTA levelezõ tagja
Pálinkás Gábor, az MTA rendes tagja
Nagy Dénes Lajos, a fizikai tudomány doktora

Állandó meghívott:

Némethné Jároli Erika (Nemzeti Kutatási és Technoló-
giai Hivatal, NKTH)
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2008. szeptember 22-i ülésének (AKT 8/2008)

állásfoglalásai

Napirend:
1. A kutatóintézetek tevékenységének értékelési módszere
2. A kutatóintézetek 2007. évi tevékenységének értékelése

(a kuratóriumok tájékoztatója)
3. Tájékoztató az igazgatói pályázatokról
4. Az AKT bizottságainak megválasztása
5. Az új kuratóriumok tagjainak megválasztása
6. Tájékoztató az Akadémiai Törvény helyzetével kapcsola-

tosan

AKT 1/8/2008. (IX. 22.) állásfoglalás:

Faigel Gyula beszámolt az AKT és a tudományterületi
kuratóriumok egyesített bizottságának (Faigel Bizottság) a
kutatóintézetek tevékenységének értékelésével kapcsolatos
munkájáról. A munka keretében kidolgozták az egyes tu-
dományterületekre vonatkozó specifikumok figyelembe
vételével az intézetek tevékenységével kapcsolatos mutató
és értékelési rendszert és a 2007. évi intézeti tevékenységre
vonatkozó mutatókra próbaszámításokat végeztek. Németh
Tamás kifejtette, a kidolgozott rendszer alapot ad a TTI
stratégia intézkedési tervében foglalt teljesítményértékelési
rendszer kidolgozására is. Nem szükséges más országokban
kidolgozott kész módszereket átvenni.

Az AKT a Faigel-bizottság jelentését egyhangúlag, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

AKT 2/8/2008. (IX. 22.) állásfoglalás:

Bedõ Zoltán az Élettudományi Kuratórium, Faigel Gyula
a Matematikai és Természettudomány Kuratórium, vala-
mint Bodó Sándor a Társadalomtudományi Kuratórium
elnöke beszámolt az egyes kuratóriumok munkájáról és a
2007. évi intézeti értékeléshez a kidolgozott teljesítményér-
tékelési rendszer alapján végzett próbaszámítások alkal-
mazhatóságáról, tapasztalatairól. Egyetértettek abban, hogy
az ún. radardiagramok az intézetek profiljának ábrázolására
alkalmasak többéves adatok felhasználása esetén is, és jó
információs alapot biztosíthatnak egy peer review bizott-
ságnak a kutatóhelyek értékeléséhez. Egyhangú vélemény
alakult ki arra vonatkozóan, hogy ez az értékelés sem al-
kalmas intézetek közötti sorrend felállítására. Az adatok
számszerû, grafikus értékelése mellé szükséges a peer
review értékelés is. A rendszer többéves idõszakra vonat-
kozó adatok értékeléséhez szükség szerint módosítható.

Az AKT egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nél-
kül elfogadta az Élettudományi, a Matematikai és Termé-
szettudományi valamint a Társadalomtudományi Kuratóri-
um beszámolóját az intézetek 2007. évi tevékenységének
értékelésérõl.

AKT 3/8/2008. (IX. 22.) állásfoglalás:

Németh Tamás tájékoztatást adott a 2008. december 31-
ig, illetve 2009. I. félévében lejáró igazgatói megbízásokkal
kapcsolatos teendõkrõl.

Az AKT 2/3-os többséggel, 22 igen és 1 nem szavazattal,
3 tartózkodás mellett javasolja Závodszky Péter igazgatói
megbízásának meghosszabbítását 2010. március 31-ig.

AKT 4/8/2008. (IX. 22.) állásfoglalás:

Kõmíves Tamás a tudományterületi szóvivõk elõkészítõ
munkája alapján elõterjesztette az AKT Költségvetési és
Gazdasági Bizottságába, valamint a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatokat Vizsgáló Bizottságába javasoltak név-
sorát.

Az AKT Kõmíves Tamást 24 igen és 1 nem, Siklós Lász-
lót 25 igen, Sarbak Gábort 24 igen és 1 nem, Lados Mi-
hályt 24 igen és 1 nem, Lovas Rezsõt 17 igen és 8 nem,
Vincze Imrét 16 igen és 9 nem szavazattal megválasztották
az AKT Költségvetési és Gazdasági Bizottsága tagjának.

Somfai Lászlót 24 igen és 1 nem, Fertõ Imrét 24 igen és
1 nem, Katona Gyulát 25 igen, Kádár Györgyöt 23 igen és
2 nem, Patthy Lászlót 19 igen és 6 nem, Szolcsányi Jánost
19 igen és 6 nem szavazattal megválasztották az AKT Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatokat Vizsgáló Bizottsága
tagjának.

AKT 5/8/2008. (IX. 22.) állásfoglalás:

Buka Ágnes, Siklós László és Veres András tudományte-
rületi szekció-szóvivõ elõkészítette és az AKT elé terjesz-
tette az új tudományterületi kuratóriumok összetételére
vonatkozó javaslatot.

 Az AKT a kuratóriumokba minden jelöltet legalább 2/3-
os többséggel megszavazott. Az AKT Élettudományi Kura-
tóriumának újonnan megválasztott tagjai: Balázs Ervin,
Barna Balázs, Boros Imre, Elekes Károly, Erdélyi Miklós,
Harrach Balázs, Hunyadi László, Kosztolányi György,
Nusser Zoltán, Pósfai György, Rajkai Kálmán, Sperlágh
Beáta, Vass Imre

Az AKT Matematikai és Természettudományi Kuratóri-
umának újonnan megválasztott tagjai: Balázs Lajos,
Demény Attila, Faigel Gyula, Ginsztler János, Guczi
László, Gyõri Ervin, Horváth Dezsõ, Inzelt Péter, Kardos
Julianna, Pécz Béla, Schweitzer Ferenc, Sulik Béla,
Vidovszky István, Vinkler Péter

Az AKT Társadalomtudományi Kuratóriumának újonnan
megválasztott tagjai: Bondár Mária, Bojtár Endre, Csorba
László, Fülöp Márta, Gábor György, Gergely András,
Hajdú Zoltán, Marosi Ernõ, Oszkó Beatrix, Sárkány Mi-
hály, Simonovits András, Tibori Tímea, Vavró István

AKT 6/8/2008. (IX. 22.) állásfoglalás:

Németh Tamás tájékoztatást adott a javasolt törvényter-
vezet helyzetével kapcsolatosan.

Az AKT egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.



2008. november 14. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ 183

KÖZLEMÉNYEK

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZZÉTÉTELE

Szám: F-249/56/2008.

Alapító Okirat

A Minisztertanács 114/1951. M. T. határozatával alapított
Filozófiai Intézet � a Magyar Tudományos Akadémiáról
szóló 1994. évi XL. törvény (Atv.) és az államháztartásról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény
(Áht.) 88. §-a rendelkezéseinek megfelelõ � módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a következõ:
1. A köztestületi költségvetési szerv

1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
Filozófiai Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóintézet)
1.2. angol nyelvû megnevezése: Research Institute of

Phylosophy of the Hungarian Academy of Sciences
2. A Kutatóintézet mûködési helye:

2.1. székhelye:1119 Budapest, Etele út 59-61.
2.2. telephelye: Lukács Archívum és Könyvtár (1056

Budapest, Belgrád rkp. 2.)
3. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa
4. Az alapítás idõpontja: 1952. január 1.
5. A Kutatóintézet fenntartó köztestületének (szakmai,

gazdasági felügyeleti szervének)
5.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
5.2. címe: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
6. A Kutatóintézet önálló jogi személy; gazdálkodási

jogköre: önállóan gazdálkodó, a költségvetési elõirányzatai
felett teljes jogkörrel rendelkezõ, kincstári körbe tartozó
köztestületi költségvetési szerv.
7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 722000
8. A Kutatóintézethez részben önállóan gazdálkodó köztes-

tületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Kutatóintézet tevékenységi körei

9.1. Közfeladatként ellátandó alaptevékenysé-
ge: alapkutatások folytatása a filozófia területén, szakterü-
leti információs feladatok ellátása, az információs társada-
lom filozófiai tudományos kérdéseinek kutatása.

9.2. A Kutatóintézet alaptevékenységeinek tevékenységi
körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR�08 szerint:

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

9.3. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. A Kutatóintézet felelõs vezetõje a Kutatóintézet igazga-

tója, akit nyilvános pályázati eljárás alapján az Akadé-
miai Kutatóhelyek Tanácsa (a továbbiakban: AKT) ja-
vaslatára, legfeljebb öt évre a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke bíz meg.

11. A Kutatóintézet alkalmazottai közalkalmazottak, tekin-
tetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ
és külsõ kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza, amelyet
az AKT hagy jóvá.

13. A Kutatóintézet a mûködéséhez szükséges vagyontár-
gyakkal a Magyar Tudományos Akadémia Vagyonhasz-
nosítási Szabályzata szerint gazdálkodhat.

14. A Kutatóintézet használatában lévõ ingatlan(ok) körét
és a használat jogcímét a Magyar Tudományos Akadé-
mia külön megállapodás keretében határozta meg.

15. A feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök � az
ingatlan(ok) kivételével � a jelen alapító okirat hatályba
lépése napjával a Kutatóintézet önálló gazdálkodási jog-
körébe kerülnek.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képvise-
lõ szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet maga rendelkezik,
de annak gazdasági társaságba apportként történõ bevi-
teléhez a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának
elõzetes engedélye szükséges.

17. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat 2008. október 8. napján lép hatályba.

Budapest, 2008. október 8.

 Dr. Németh Tamás s. k.,
 az MTA fõtitkára

Alapító Okirat

a magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) a Paksi Atomerõmû Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság (a továbbiakban: Paksi Atomerõmû Zrt.) közérde-
kû célú kötelezettségvállalása alapján

Wigner Jenõ-díjat
alapít.

1. A díjat azon szakemberek, kutatók jutalmazására kell
fordítani, akik a magyar nukleáris energetika és fizika
terén végzett tevékenységükkel maradandót alkottak.

2. A díj alaptõkéje 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint, az
éves díj képzése az alaptõke kamataiból történik.

3. Az alaptõke összegét a Paksi Atomerõmû Zrt. egy ösz-
szegben utalta át az MTA kezelésében mûködõ Arany
János Közalapítvány számlájára. Az 1085/2006. (VII.
28.) Kormányhatározattal megszüntetett Arany János
Közalapítvány megmaradt vagyonát a Magyar Tudo-
mányos Akadémia kezeli, és a vagyont a közalapít-
ványhoz hasonló célra fordítja. A Wigner Jenõ-díj
alaptõkéjének összegét az MTA a Vagyonkezelõ Szer-
vezet 10032000-01483556-00000000 számú számláján
tartja nyilván. Az alaptõke összegét a Vagyonkezelõ
Szervezet számláján elkülönítetten kell kezelni.

4. A díj összege indokolt esetben két vagy több személy
között megosztható.

5. A díj odaítélésére az Akadémia elnöke kuratóriumot hoz
létre, melyben az MTA és a Paksi Atomerõmû Zrt. által
jelölt tagok vesznek részt. Az adminisztrációs feladatok
ellátását és a kuratórium munkájának koordinálását az
MTA Fizikai Tudományok Osztálya Titkársága végzi.

6. A díj kezelésével kapcsolatos bármilyen döntés, intéz-
kedés a kuratórium engedélyével történhet. A díj kifize-
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tésérõl a kuratórium döntése alapján az MTA gondos-
kodik.

7. A díj évente egy alkalommal a Magyar Tudomány Ün-
nepe rendezvénysorozat keretében, ünnepélyes keretek
között kerül átadásra.

8. A díj mindaddig és minden évben odaítélendõ, amíg
annak anyagi alapját a kötelezettségvállaló biztosítja.

9. A díj adományozása a Paksi Atomerõmû Zrt. nevének
feltüntetésével történik.

 A Wigner Jenõ-díj 1999. június 22-én kelt alapító okirata
hatályát veszti.

Budapest, 2008. október 9.

Kovács József s. k., Pálinkás József s. k.,
a Paksi Atomerõmû Zrt. az MTA elnöke

vezérigazgatója

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
Oláh György közérdekû célú kötelezettségvállalása alapján

Oláh György-díjat
alapít.

1. A díjat azon 45 év alatti szakemberek, kutatók jutalma-
zására kell fordítani, akik a tágabb értelemben vett szer-
ves kémia terén végzett tevékenységükkel maradandót
alkottak.

2. A díj induló alaptõkéje 40 000 $, azaz negyvenezer
amerikai dollárnak megfelelõ forint összeg, az éves díj
képzése az alaptõke kamataiból, illetve Oláh György-
nek, illetve további kötelezettségvállalóknak az alapítás
óta is az alaptõkéhez adott adományaiból történik.

3. Az Oláh György-díj alaptõkéjének összegét az MTA
Vagyonkezelõ Szervezet 10032000-01483556-
00000000 számú számláján tartja nyilván. Az alaptõke
összegét a Vagyonkezelõ Szervezet számláján elkülöní-
tetten kell kezelni.

4. A díj összege nem osztható meg.
5. A díj odaítélésére az Akadémia elnöke kuratóriumot

hoz létre, melyben az MTA Kémiai Tudományok Osz-
tálya által jelölt tagok vesznek részt. A díjra lehet pá-
lyázni és jelölni. A díjazott személyérõl a kuratórium
dönt. Az adminisztrációs feladatok ellátását és a kura-
tórium munkájának koordinálását az MTA Kémiai Tu-
dományok Osztályának Titkársága végzi.

6. A díj kezelésével kapcsolatos bármilyen döntés, intéz-
kedés a kuratórium engedélyével történhet. Az Oláh
György-díj kifizetésérõl a kuratórium döntése alapján
az MTA gondoskodik.

7. A díj évente egy alkalommal a Magyar Tudomány Ün-
nepe rendezvénysorozat keretében, ünnepélyes keretek
között kerül átadásra.

8. A díj mindaddig és minden évben odaítélendõ, amíg
annak anyagi alapját a kötelezettségvállaló biztosítja.

Budapest, 2008. október 31.

Oláh György s. k.,
 kötelezettségvállaló

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság (a továbbiakban: MOL Nyrt.) közérdekû
célú kötelezettségvállalása alapján

MOL Tudományos Díjat
alapít.

1. A díjat azon szakemberek, kutatók jutalmazására kell
fordítani, akik a magyar olajbányászat és feldolgozás te-
rén végzett tevékenységükkel maradandót alkottak.

2. A díj alaptõkéje 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint, az
éves díj képzése az alaptõke kamataiból történik.

3. Az alaptõke összegét a MOL Nyrt. egy összegben utalta
át � a korábban � az MTA kezelésében mûködõ Arany
János Közalapítvány számlájára. Az 1085/2006. (VII.
28.) Kormányhatározattal megszüntetett Arany János
Közalapítvány megmaradt vagyonát a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia kezeli, és a vagyont a közalapítványhoz
hasonló célra fordítja. A MOL Tudományos Díj alaptõké-
jének összegét az MTA a Vagyonkezelõ Szervezet
10032000-01483556-00000000 számú számláján tartja
nyilván. Az alaptõke összegét a Vagyonkezelõ Szervezet
számláján elkülönítetten kell kezelni.

4. A díj összege indokolt esetben két vagy több személy
között megosztható.

5. A díj odaítélésére az Akadémia elnöke létrehozza a
MOL Díj Kuratóriumot, melyben az MTA Kémiai Tu-
dományok Osztálya és az MTA Földtudományok Osztá-
lya, valamint a MOL Nyrt. által jelölt tagok vesznek
részt. Az adminisztrációs feladatok ellátását és a kura-
tórium munkájának koordinálását az MTA Kémiai Tu-
dományok Osztályának és az MTA Földtudományok
Osztályának Titkársága évente felváltva végzi.

6. A díj kezelésével kapcsolatos bármilyen döntés, intéz-
kedés a MOL Díj Kuratórium engedélyével történhet. A
MOL Tudományos Díj kifizetésérõl a MOL Díj Kura-
tórium döntése alapján az MTA gondoskodik.

7. A díj évente egy alkalommal a Magyar Tudomány Ün-
nepe rendezvénysorozat keretében, ünnepélyes keretek
között kerül átadásra.

8. A díj mindaddig és minden évben odaítélendõ, amíg
annak anyagi alapját a kötelezettségvállaló biztosítja.

9. A MOL Tudományos Díj 1998. október 31-én kelt
alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2008. október 31.

Hernádi Zsolt s. k.,  Mosonyi György s. k., Pálinkás József s. k.,
a MOL Nyrt. elnök-  a MOL Nyrt.  az MTA elnöke

 vezérigazgatója  vezérigazgatója
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TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím
adományozásáról

ÁBRAHÁM PÉTER
�Korongok a csillagfejlõdés során: a korai anyagbefogás-
tól az állatövi fényig� címû munkája alapján,

BEKE MARGIT
�Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus
egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésé-
ben a bécsi Pázmáneumban� címû munkája alapján,

FOKASZ NIKOSZ
�Növekedési függvények, társadalmi diffúzió, kaotikus
dinamika� címû munkája alapján,

KATZ SÁNDOR
�A kvantum-színdinamika fázisdiagramja� címû munkája
alapján,

KISS ÉVA
�Polimerek felületmódosítása biokompatibilitásuk javítá-
sa érdekében� címû munkája alapján,

KISS EDIT ÉVA
�Az 1989 utáni magyar ipar területi szempontú megkö-
zelítésben (területi szerkezet, térformáló erõk, ipari terüle-
tek)� címû munkája alapján,

KISS GYULA
�A légköri finom szerves aeroszol kémiai jellemzése és a
felhõképzõdésben betöltött szerepének vizsgálata� címû
munkája alapján,

MELEG CSILLA
�Az iskola idõarcai� címû munkája alapján,

PERECZ LÁSZLÓ
�Recepció vagy originalitás? A �nemzeti filozófia� toposza
a magyar filozófia történetében� címû munkája alapján,

SZELESTEI N. LÁSZLÓ
�Eszmék és arcok a 18. századi Magyarországról� címû
munkája alapján,

TALLÁR FERENC
�... és... (Struktúra és communitas)� címû munkája alapján,

WELKER ERVIN
�Fehérjefeltekeredés és diszulfidhíd kialakulás kölcsönha-
tásai egydoménos fehérjében� címû munkája alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet;

a Doktori Tanács által odaítélt kandidátusi fokozatról

KUZNETSOVA MARGARITA
�Vad- és háziállatok elnevezései a mari nyelvben� címû
munkája alapján � honosítással � a nyelvtudomány kan-
didátusa

PÁLYÁZATI FELHIVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára pályázatot
hirdet az

ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ Intézet
igazgatói munkakörére

 
A munkakör betölthetõ: 2009. július 1. napjától
Az igazgató feladata:
� az intézet tudományos tevékenységének irányítása,

koordinálása,
� a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben

kivívott helyének és szerepének megõrzése, illetve to-
vábbi erõsítése,

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

 
 A pályázókkal szembeni követelmények:
� legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá-

nyos fokozat,
� kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az

intézet profiljának megfelelõ kutatások valamely terüle-
tén,

� kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett
megfelelõ gyakorlat,

� legalább egy világnyelv elõadóképes ismerete.
 
 A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázónak az intézet tudományos programja megva-

lósítására vonatkozó koncepcióját,
� 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,
� a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és

egyéb MTA tájékoztatókban közzétehetõ rövid, fényké-
pes bemutatkozó életrajzot.

 A fenti anyagokat elektronikus adathordozón Word fájl-
formátumban (pl.: floppy, CD) is be kell nyújtani. A beso-
rolást, illetményt és egyéb személyes adatot külön fájlban
kell csatolni.
 
 A pályázathoz mellékelni kell:
� a végzettséget, tudományos fokozatot és nyelvtudást

igazoló oklevelek hiteles másolatát,
� 3 hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyítványt,
� a jelenlegi munkáltató által készített, két évnél nem

régebbi minõsítést,
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának,

beosztásának és fizetésének megjelölését,
� nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázta-

tón és a pályázati bizottság tagjain kívül az illetékes aka-
démiai grémiumok, osztályok tagjai, illetve képviselõi 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 minõsítést 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 dolgozója a pályázat
benyújtását megelõzõen � esetleges összeférhetetlenségre
hivatkozva � az MTA fõtitkárától felmentést kérhet a mi-
nõsítés csatolásának kötelezettsége alól.

A megbízás legfeljebb 5 évig terjedõ idõtartamra, illetõ-
leg a pályázó 70 éves koráig szól. A közalkalmazotti, illet-
ve vezetõi illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról
rendelkezõ 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet (Kjt. V.)
alapján kerül megállapításra. Igazgatói munkakörre vezetõi
megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41. és 44. §-
a, valamint a Kjt. V. 5. és 8. §-a értelmében összeférhetet-
lenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségérõl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, az
intézet igazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. január 23.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 29.

A pályázatot � az MTA fõtitkárának címzett kísérõlevél-
lel együtt � a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Jogi és Igazgatási Fõosztály Humánpolitikai Osztályára
(1245 Budapest, Pf. 1000) kell beküldeni.

Dr. Németh Tamás s. k.,
 az MTA fõtitkára

TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Tudományos Akadémia köszönetet mond
mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak a magyar
tudományos élet fejlesztéséhez. Ezúton tájékoztatja az
adófizetõ polgárokat, hogy rendelkezésük alapján az Aka-
démia részére 2007-ben  felajánlott személyi jövedelem-
adójuk 1 %-át, 1 348.522 Ft-ot a vidéki tudományos élet-
ben kiemelkedõ teljesítményt nyújtó fiatal kutatók díjazásá-
ra fordította. A díjak átadására a Magyar Tudomány Ünne-
pén került sor.

FOGADÓÓRÁK

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnö-
ke minden hónap elsõ hétfõjén 16�17 óra között � elõzetes
bejelentkezés alapján (tel.: 331-9353) � fogadóórát tart. Az
Akadémia köztestületi tagjainak más idõpontokban is ren-
delkezésére áll.

_________________

Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia fõtit-
kára minden hétfõn 15:30�17:00 óra között � elõzetes
bejelentkezés alapján (tel.: 269-0114) - fogadóórát tart. Az
Akadémia köztestületi tagjainak más idõpontokban is ren-
delkezésére áll.
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