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SZEMÉLYI RÉSZ

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedõ
tudományos életmûvük elismeréseként

EÖTVÖS JÓZSEF-KOSZORÚVAL tüntette ki

Bencze Gyulát, a fizikai tudományok doktorát, az MTA
Központi Fizikai Kutatóintézet Részecske és Magfizikai
Kutatóintézetének Professor Emeritusát,

Benedeczky Istvánt, a biológiai tudomány doktorát, a
Szegedi József Attila Tudományegyetem nyugalmazott
egyetemi tanárát,

Bényei Andrást, a mûszaki tudomány doktorát, a Buda-
pesti Mûszaki Egyetem Professor Emeritusát,

Bíró Ferencet, az irodalomtudomány doktorát, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi
Intézetének Professor Emeritusát,

Csáki Endrét, a matematikai tudományok doktorát, az
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének tudo-
mányos tanácsadóját, nyugalmazott kutatóját,

Szilágyi Györgyöt, a közgazdaságtudományok doktorát,
a Közgazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi
tanárát.

 

Az Oláh György-díj kuratóriuma, Oláh György, Nobel-díjas
tudós adományozásának segítségével

Oláh György-díjat
adományozott

Szõllõsi György PhD-nek.

A Simonyi Károly-díj szakkuratóriuma
Simonyi Károly

fizikai díjat adományozott

Mihály Györgynek, az MTA rendes tagjának,

Simonyi Károly
mérnöki díjat adományozott

Arató Péternek, az MTA rendes tagjának.

A Paksi Atomerõmû Részvénytársaság
és a Wigner Jenõ-díj kuratóriuma
Wigner Jenõ-díjat adományozott

Holló Elõdnek, a VEIKI Villamosenergiaipari Kutató
Intézet Rt. szakigazgatójának,

Köteles Györgynek, az orvostudomány doktorának.

A Richter Gedeon Részvénytársaság
és a Magyar Tudományos Akadémia

által alapított díj kuratóriuma
Bruckner Gyõzõ-díjat adományozott

Hudecz Ferencnek, a kémiai tudomány doktorának,
 

a 40 éven aluli kutatóknak kiadható
Bruckner Gyõzõ-díjat adományozott

Soós Tibor PhD-nek, a Magyar Tudományos Akadémia
Kémiai Kutatóközpontja laboratóriumvezetõjének.

 
A �Hevesy György-díj a nukleáris kutatásért� kuratóriuma

Hevesy György-díj
I. kategóriáját adományozta

Cserháti Andrásnak, a Paksi Atomerõmû ZRt. projekt-
vezetõ-helyettesének,

a fiatal kutatóknak létesített
Hevesy György-díj

II. kategóriáját adományozta

Kerkápoly Anikó Beatrix PhD-nek és Radó Krisztián
PhD-nek.

A Magyar Tudományos Akadémia által a MÁV ZRt.
kötelezettségvállalása mellett létrehozott

 Mikó Imre-díjat,
valamint a díj mellé a Magyar Közlekedési Közmûvelõ-

désért Alapítvány Mikó Imre-emlékplakettjét adományozta
a kuratórium

 életmû kategóriában

Rosnyai András nyugalmazott mérnökfõtanácsosnak és
Tamás László nyugalmazott mérnökfõtanácsosnak,

aktív szakember kategóriában

Tarnai Gézának, a közlekedéstudomány kandidátusának.

A Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság által alapí-
tott díj kuratóriuma

MOL Tudományos Díjat adományozott
 megosztva

Thernesz Arturnak,
Vuk Tibornak,
dr. Szirmai Lászlónak, és
Hancsók Jenõ PhD-nek.

A Kapolyi László akadémikus által alapított díj kuratóriuma

VITÁLIS ISTVÁN TUDOMÁNYOS Díjat

adományozott
Derekas Barnabás, okleveles bányamérnöknek,
Sulyok Pálné okleveles bányamérnöknek.

A NEST Alapítvány és a Magyar Tudományos Akadémia
által felkért díjbizottság
Juhász-Nagy Pál-díjat

adományozott

Bartha Sándornak, a biológiai tudomány kandidátusának.
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A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Szabadalmi
Hivatal által alapított díj közös díjbizottsága

Akadémiai Szabadalmi Nívódíjban

részesítette
Kalaus Györgyöt, az MTA Doktorát, kutatóprofesszort, a

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Alkaloidkémiai Kutatócsoportjának vezetõjét,

Marosi Györgyöt, az MTA Doktorát, a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai
Technológia tanszék professzorát,

Reményi Károlyt, az MTA rendes tagját.

A Magyar Tudományos Akadémia és Pungor Ernõ örökösei
közérdekû kötelezettségvállalása alapján létrehozott

Pungor Ernõ-díjat
adományozott

Gyurcsányi E. Róbert kémikusnak.

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára az Akadémia
szolgálatában magas színvonalon végzett kiemelkedõ

munkájuk elismeréseként
FÕTITKÁRI DÍCSÉRETBEN

részesítette:

Budeáné Mátyus Valériát, az MTA Szilárdtestfizikai és
Optikai Kutatóintézetének gazdasági igazgatóhelyettesét,

Csirmaz Erzsébetet, az MTA Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet Gondnoksági Osztályának vezetõjét,

Darázsy Beatrixot, az MTA Régészeti Intézete Tudomá-
nyos Szolgáltató Osztályának vezetõjét,

Hartyányi Sándort, az MMSZ-2000 Kft. üzemeltetési veze-
tõjét,

Juhász Györgynét, az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási
Fõosztályának fõmunkatársát,

Kerkai Dórát, az MTA Titkársága Pénzügyi Fõosztályának
fõosztályvezetõ-helyettesét,

Kis Sándornét, az MTA Izotópkutató Intézetének könyv-
tárvezetõjét,

Kosztadinov Anikót, az MTA Könyvtára Tájékoztatási és
Olvasószolgálati Osztályának osztályvezetõ-helyettesét,

Markella Károlynét, az MTA Politikai Tudományok Intéze-
tének fõkönyvtárosát,  az Egyesített Társadalomtudomá-
nyi Könyvtár megbízott igazgatóját,

Szekeresné Czuczor Zsuzsannát, az MTA Titkársága Kuta-
tóintézeti Fõosztályának fõmunkatársát,

 az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetének

 munkatársai közül:

Bakos Andrást, az Intézet munkatársát,

Elter Dénest, az Intézet fõtanácsosát, a Dozimetriai Csoport
vezetõjét,

Gajdos Ferencet, az Intézet munkatársát, a Reaktor Üzem
helyettes vezetõjét,

Györgyi Istvánt, az Intézet munkatársát,

Késmárky Károlyt, az Intézet tanácsadóját,

Lõvei Albertet, az Intézet munkatársát, a Mechanikai Szak-
csoport vezetõjét,

Szabolcs Levente Lajost, az Intézet munkatársát,

Veizer Antalt, az Intézet munkatársát.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének
állásfoglalásai

a 2008. október 28-án megtartott elnökségi ülésrõl

37/2008. sz. állásfoglalás

Az elnökség tagjai elfogadták az Akadémiai törvénnyel
kapcsolatos tájékoztatót és felhatalmazták az elnököt a
törvénymódosításhoz kapcsolódó további egyeztetõ tárgya-
lásokra.

38/2008. sz. állásfoglalás

Az elnökség tagjai köszönettel tudomásul vették a Kö-
zoktatási Bizottság, a Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bizott-
ság és az Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság elnö-
keinek tájékoztatóját.

Az elnökség tagjai egyetértettek azzal a javaslattal, hogy
akadémiai állásfoglalás csak azután adható ki, miután azt az
elnökség megtárgyalta.

39/2008. sz. állásfoglalás

Az elnökség tagjai kérik, hogy a nemzetközi bizottsági
tagdíjak az érdekelt osztályoknál feltüntetve jelenjenek
meg, továbbá ezeket a nagy összegû tagdíjakat az érintett
osztályok újra vizsgálják meg.

40/2008. sz. állásfoglalás

1. Az elnökség tagjai � áttekintve a tudományos osztá-
lyok jelöltjeirõl szóló indokolásokat, valamint meghall-
gatva a Kossuth-és Széchenyi-díj adományozásának elõ-
készítési feladatával megbízott Kitüntetési és Díjbizottság
javaslatát �, kiemelkedõ, nemzetközileg elismert tudomá-
nyos érdemeik alapján az alábbi jelölteket terjeszti fel: a
2009. évi Széchenyi-nagydíjra: Vizi E. Szilvesztert (V.
Osztály); a 2009. évi Széchenyi-díjra: Róna-Tas Andrást (I.
Osztály), Nyíri János Kristófot (II. Osztály), Sárközy And-
rást (III. Osztály), Nagy Bélát (IV. Osztály), Petrányi Gyõ-
zõt (V. Osztály), Sótonyi Pétert (V. Osztály), Ginsztler
Jánost (VI. Osztály), Penke Botondot (VII. Osztály), Pócs
Tamást (VIII. Osztály), Palánkai Tibort (IX. Osztály),
Pápay Józsefet (X. Osztály) és Jánossy Andrást (XI. Osz-
tály).

2. Az elnökség tagjai felkérik az elnököt, hogy a fenti
állásfoglalást terjessze a kormány Kossuth- és Széchenyi-
díj Bizottsága elé.
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2008. október 13-i ülésének (AKT 9/2008)

állásfoglalásai

Napirend:
1.  A Növényvédelmi Kutatóintézet igazgatói pályázatainak

 véleményezése
2.  AKT tagok jelölése a Hálózati Tanácsba
3.  Tájékoztató a fiatal kutatói álláshelyek betöltésérõl
4.  Tájékoztató a 2009. évi költségvetés alakulásáról
5.  Tájékoztató a kutatóintézetek ötéves felülvizsgálatának

 elveirõl
6.  Egyebek

AKT 1/9/2008 (X. 13.) állásfoglalás:
Németh Tamás, az AKT elnöke tájékoztatást adott arról,

hogy a kutatóintézet igazgatói posztjára három pályázat
érkezett, ebbõl kettõ, Barna Balázs és Tóth Miklós pályáza-
ta érvényes. Ismertette, hogy az igazgatót pályázati eljárás
alapján az AKT javaslatára, legfeljebb öt évre az Akadémia
elnöke bízza meg. Az igazgató megbízásához az intézet
kutatói közösségének véleményét ki kell kérni.

Veres András szavazást kért arról, hogy az AKT az igaz-
gatói pályázatokat véleményezõ kutatói fórum megtartása
után szavazzon a jelöltekrõl.

Az AKT 22 igen, 4 nem és 3 tartózkodás mellett elfogad-
ta, hogy az AKT a kutatói fórum véleménynyilvánító sza-
vazása után tegyen javaslatot az MTA elnökének a Nö-
vényvédelmi Kutatóintézet igazgatójának személyérõl.
Az AKT határozott arról, hogy a jövõben minden esetben
a véleménynyilvánító intézeti kutatói fórum után kívánja
megtenni javaslatát az intézetek igazgatóinak személyére.
Vincze Imre javaslatára az AKT egyhangúlag elfogadta,
hogy Siklós László képviselje az AKT-t a Növényvédelmi
Kutatóintézet kutatói fórumán.

AKT 2/9/2008 (X. 13.) állásfoglalás:
Buka Ágnes, a matematika és természettudományi szek-

ció szóvivõje, Siklós László, az élettudományi szekció
szóvivõje és Veres András, a társadalomtudományi szekció
szóvivõje, a saját tudományterületükön megtették elõter-
jesztésüket tudományterületi képviselõre a támogatott kuta-
tóhelyek Hálózati Tanácsába.

Az AKT 28 igen és 1 nem szavazattal szavazta meg, hogy
Sarbak Gábor, illetve 29 igen szavazattal, hogy Takács
Gábor és Veisz Ottó képviselje az AKT-t a Hálózati Ta-
nácsban.

AKT 3/9/2008 (X. 13.) állásfoglalás:
Banczerowski Januszné, az AKT titkára ismertette, hogy

az Akadémia vezetése a költségvetési lehetõségek felméré-
sét követõen 80 fõben állapította meg a 2008. évi fiatal
kutatói álláshelyek létszámkeretét. Az Akadémia garantált
összegû illetményt biztosít a fiatal kutatói állást elnyerõk
számára, fedezi az egészségre ártalmas munkakör utáni
illetmény-pótlékot, és fizeti a járulékokat. Külföldi tanul-
mányút, vagy szülési szabadság esetén az intézetek helyet-

tesítéssel tölthetik be a keretet. Kérdésre elmondta még,
hogy külföldi pályázó esetén engedély szükséges az ösz-
töndíj odaítéléséhez és az, hogy a diplomáját az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Magyar Ekvivalencia Bizottsága
elismerje.

Szamkó Józsefné kérdésre reagálva elmondta, hogy a fia-
tal kutatói álláshelyekre kiadott engedélyek három évre
szólnak.

 Az AKT egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót.

AKT 4/9/2008 (X. 13.) állásfoglalás:
Szamkó Józsefné tájékoztatást adott a 2009. évi költség-

vetés tervezetérõl.
Lados Mihály kérdésére Szamkó Józsefné kifejtette, hogy

a fiatal kutatók átminõsítésébõl adódó költségek az intéz-
ményeket terhelik.

Szamkó Józsefné tájékoztatását a 2009. évi költségvetés
alakulásáról az AKT egyhangúlag elfogadta.

AKT 5/9/2008 (X. 13.) állásfoglalás:
Siklós László, az értékelési rendszert kidolgozó bizottság

tagjaként beszámolt a kutatóintézetek ötéves felülvizsgála-
tának elveirõl.

Németh Tamás ismertette, hogy a kidolgozott ötéves ér-
tékelési rendszer a novemberi üléseken a kuratóriumok elé
kerül.

Siklós László tájékoztatóját a kutatóintézetek ötéves fe-
lülvizsgálatának elveirõl az AKT egyhangúlag elfogadta.

KÖZLEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím
adományozásáról

ERDÕS L. PÉTER
�Bioinformatikai eredetû kombinatorikai problémák�
címû munkája alapján,

GYIMÓTHY TIBOR
�Szoftverkarbantartást támogató módszerek� címû mun-
kája alapján,

HOPP BÉLA
�Impulzus lézeres anyagátviteli technikák az anyagtu-
dományban és a biológiában� címû munkája alapján,

JULOW JENÕ
�Az agydaganatok képfúzió vezérelt brachyterápiája�
címû munkája alapján,
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KOTSCHY ANDRÁS
�Fémorganikus reagensek és katalizátorok alkalmazása
heterociklusos vegyületek szintézisében� címû munkája
alapján,

LESS GYÖRGY
�A Nyugati-Tethys egyes paleogén nagyforaminiferáinak
morfometriai analízisre alapozott rétegtani jelentõsége�
címû munkája alapján,

SZABÓ ATTILA
�A transzplantált vese hosszú távú mûködését befolyáso-
ló faktorok vizsgálata� címû munkája alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

fõigazgatói munkakörére

A munkakör betölthetõ: 2009. május 1. napjától

A fõigazgató feladata:
A könyvtár, mint az országos dokumentumellátási rend-

szerbe tartozó, nyilvános, országos feladatkörû tudományos
szakkönyvtár tevékenységének irányítása és továbbfejlesz-
tése, ezen belül:
� a hagyományos, humán tudományi gyûjtõköri tevé-

kenység fenntartása és fejlesztése;
� számítógépes szakkönyvtári információs hálózat mûköd-

tetése, az elektronikus szolgáltatások továbbfejlesztése.

A pályázókkal szembeni követelmények:
� legalább az MTA Doktora cím,
� könyvtáros szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem

szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga [150/1992. (XI. 20.) Korm. rend.
(továbbiakban: R) 6. § (7) bek.],

� legalább öt éves szakmai gyakorlat,
� kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység.

Szakmai gyakorlati idõnek minõsül a szakirányú felsõfo-
kú végzettségnek megfelelõ munkakörben, valamint az
intézmény alaptevékenységének megfelelõ munkakörben
korábban eltöltött valamennyi jogviszony.

Az oktatási és kulturális miniszter � indokolt esetben, a
kinevezési jogkör gyakorlója javaslatára � felmentést adhat
a szakmai gyakorlati idõ letöltésének követelménye alól. A
pályázat elbírálásánál az akadémiai tagság elõnyt jelent.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázónak a könyvtár vezetésére, tevékenységének

továbbfejlesztésére vonatkozó koncepcióját,
� részletes szakmai önéletrajzot,
� tudományos fokozatának és idegennyelv ismeretének

megjelölését,
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának,

beosztásának és fizetésének 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 (floppy, CD stb.) is be kell nyújtani.

A pályázathoz mellékelni kell:
� a végzettséget, tudományos fokozatot és nyelvtudást

igazoló oklevelek hitelesített másolatát, amennyiben ezek
az MTA Titkárságán még nem állnak rendelkezésre,

� a jelenlegi munkáltató által készített, két évnél nem
régebbi szakmai minõsítését, a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint,

� 3 hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyítványt,
� nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázati

eljárás lebonyolításában résztvevõk megismerhetik,
� hozzájárulást ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a

fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommuni-
kációs és tájékoztatási célokra felhasználhatja.

A jelenlegi fõigazgatónak - amennyiben pályázatot nyújt
be - a munkáltatói minõsítést és erkölcsi bizonyítványt nem
kell mellékelnie. Az oklevelek hitelesített másolatát csak
abban az esetben kell csatolni, ha a fõigazgatói kinevezése
óta azokban változás történt. Amennyiben a Könyvtár dolgo-
zója pályázatot kíván benyújtani, � esetleges összeférhetet-
lenségre hivatkozva � az MTA elnökétõl felmentést kérhet a
minõsítés csatolásának kötelezettsége alól.

A megbízás legfeljebb 5 évig terjedõ idõtartamra illetõ-
leg a pályázó 70 éves koráig szól. Ez utóbbi feltételtõl a
kinevezõ egyedi elbírálás alapján eltérhet. A közalkalma-
zotti, illetve vezetõi illetmény a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján kerül
megállapításra. Fõigazgatói megbízás csak annak adható,
akivel szemben a Kjt. 41. és 44. § -a, valamint az R. 6. §-a
értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl szóló 2007. CLII.
törvény alapján, a könyvtár fõigazgatója vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatot az MTA elnöke által felkért szakmai bizott-

ság véleményezi, amelynek tagja a Közalkalmazotti Ta-
nács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált
egy-egy tag is. [R. 7. § (6) bek.]
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 4.
A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot � az MTA elnökének címzett kísérõlevéllel
együtt � a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi
és Igazgatási Fõosztály Humánpolitikai Osztályára (1245
Budapest, Pf. 1000.) kell beküldeni. A pályázat iránt érdek-
lõdõk a pályázatok elkészítéséhez és a Könyvtár tevékeny-
ségének megismeréséhez szükséges tájékoztatást a
www.mtak.hu honlapon, valamint a Könyvtár fõigazgatói
titkárságától (tel.: 311-4230) kaphatnak.

Pálinkás József, s. k.,
 az MTA elnöke
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia
fõtitkára pályázatot hirdet

az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya
fõosztályvezetõi

munkakörének betöltésére

Az ellátandó feladatkör:
� Az MTA választott vezetõi tudománydiplomáciai mun-

kájának segítése.
� Az MTA egyes európai szervezetekben való részvételé-

vel kapcsolatos szervezési feladatok irányítása, végre-
hajtása.

� Kapcsolattartás a nemzetközi, nemzeti szervezetekkel,
intézményekkel, illetve e szervezetekhez delegált ma-
gyar képviselõkkel, továbbá a közigazgatási és egyéb
szervezetekkel.

� A nemzetközi együttmûködési programokban való
akadémiai részvétel koordinálása.

� Az MTA és a hozzá tartozó intézethálózat nemzetközi
együttmûködési tevékenységében való közremûködés,
az MTA kétoldalú tudományos együttmûködési megál-
lapodásainak szervezése, elõkészítése, végrehajtásuk
technikai megvalósításának irányítása.

� Az MTA vezetõi részére nemzetközi kapcsolatokkal
összefüggõ elemzõ, értékelõ, döntéselõkészítõ anyagok,
összefoglalók, háttéranyagok készítése, szerkesztése.

� EU programok, pályázati lehetõségek figyelemmel
kísérése és feltárása, az MTA kutatóhelyeinek folyama-
tos tájékoztatása.

A pályázóval szembeni követelmények:
� büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
� szakirányú felsõfokú végzettség,
� legalább három éves vezetõi gyakorlat,
� az angol nyelv felsõfokú és egy további idegen nyelv

középfokú ismerete,
� felhasználói szintû informatikai ismeretek.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
� egyéb, a munkakörben hasznosítható szakképzettség,
� további nyelvismeret,
� közigazgatási alap- és szakvizsga,
� nemzetközi kapcsolatok területén szerzett szakmai ta-

pasztalat.
Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a köz-

tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
elõírt rendelkezések alkalmazandók. A köztisztviselõi ki-
nevezés és vezetõi megbízás határozatlan idõre szól. A
munkavégzés helye: Budapest, V. ker. Nádor u. 7.

A munkakör betölthetõ: 2009. február 2. napjától

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
� a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szakmai

elképzelés,

� a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fény-
képes szakmai önéletrajz és

� motivációs levél,
� iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét

tanúsító okiratok, dokumentumok másolata,
� három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
� nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati

eljárásban résztvevõk megismerhetik.
� a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és

egyéb MTA tájékoztatókban közzétehetõ rövid, fényké-
pes bemutatkozó életrajz elektronikus adathordozón
(floppy, CD stb.) Word fájlformátumban csatolva,

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 23.

A pályázatok benyújtásának helye és módja:
A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkár-

sága Jogi és Igazgatási Fõosztály Humánpolitikai Osztályá-
ra (1051 Budapest, Nádor u. 7., levélcím: 1245 Budapest,
Pf.: 1000) kell beküldeni egy példányban. A zárt borítékra
kérjük ráírni: �Pályázat az MTA Titkársága Nemzetközi
Kapcsolatok Fõosztálya fõosztályvezetõi munkakörére�.

A pályázat elbírálásának rendje:
A szakmai Elõkészítõ Bizottság által kiválasztott pályá-

zók � bizalmasan kezelt � anyagát a Bizottság értékeli és
személyes meghallgatásuk után javaslatát � döntésre � a
munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A pályázat
eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

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

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 beje-
lentkezés alapján (tel.: 269-0114) - fogadóórát tart. Az
Akadémia köztestületi tagjainak más idõpontokban is ren-
delkezésére áll.
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 Kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet

kívánnak

 a lap munkatársai!
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