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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2007. december 3-i ülésének (AKT 8/2007.)

állásfoglalásai

Napirend:

1. Az AKT kutatásértékelési bizottságának jelentése.

2. A kutatóhelyek 2007. évi tevékenységérõl szóló be-
számoló szempontjai.

3. Javaslat igazgatói megbízásokra.

4. Egyebek.

AKT 1-2/8/2007. (XII. 3.) állásfoglalás:

Az AKT egyszerre tárgyalta meg kutatásértékelési bi-
zottságának jelentését és a kutatóhelyek 2007. évi tevé-
kenységérõl szóló beszámoló szempontjait.

Az ülést vezetõ fõtitkárhelyettes úr bevezetõjében
örömmel nyugtázta, hogy az ad hoc bizottság javaslatában
sikerült kompromisszumra jutni az egyes tudományterüle-
tek között. A bizottság olyan áthidaló rendszert terjesztett
elõ, amely az eddigi és az újonnan felmerült szempontok
között nem ütköztetést, hanem harmóniát eredményezett
amellett, hogy számos újdonságot is tartalmaz. Az ad hoc
bizottság elnöke szóbeli kiegészítõjében a következõket
hangsúlyozta: a) minden akadémiai intézet egyedi, önmaga
korábbi eredményeihez ugyan mérhetõ, de nem szabad
szem elõl téveszteni, hogy a nemzetközi színvonalat kell
mércének tekinteni. A bizottság tagjai törekedtek arra, hogy
az eredmények mennyiségi mutatóin keresztül a minõségi
jellemzõk is tükrözõdjenek. b) A javasolt értékelési rend-
szer részletein kívül elmondta, hogy egyezségre, kompro-
misszumra való törekvés jegyében dolgoztak. A két nagy
természettudományi terület lényegében egyforma minõsí-
tési elvek alapján áttekinthetõ, ugyanakkor nagy különbsé-
gek várhatók az egyes intézeti profilok között. A társada-
lomtudomány területén is alkalmazni lehet azt a három fõ
szempontot (tudományos eredmények, humán erõforrás,
társadalmi hasznosság), amelyet a természettudományi
területnél alkalmaztak.

Az AKT nyílt szavazással egyhangúlag (22 igen) elfo-
gadta az értékelésre vonatkozó elõterjesztést. Az AKT
tagjai 2007. december 10-ig küldjék meg e-mail formá-
jában az ad hoc bizottság vezetõjének az egyes részle-
tekre vonatkozó módosító javaslataikat, amelyek alap-
ján a Kutatóintézeti Fõosztály vezetõjével egyeztetik,
hogy mi kerüljön véglegesen az internetes oldalra az
akadémiai kutatóintézetek 2007. évi eredményeinek
felmérésével kapcsolatosan.

AKT 3/8/2007. (XII. 3.) állásfoglalás:

Javaslat igazgatói megbízásokra:
Az ülés elnöke emlékeztetett arra, hogy az AKT novem-

ber 6-i ülése az igazgatók megbízásával kapcsolatosan úgy
döntött: amennyiben csak egy jelölt van és a kutatói fórum

pozitívan foglal állást a jelölt mellett, akkor ne kerüljön
ismét az AKT elé az adott intézet igazgatói pályázata. Töb-
bes jelölés esetén azonban az AKT-képviselõje vegyen
részt az adott fórumon, másrészt az ott történtek fényében
az AKT következõ ülésén foglaljanak szavazással állást a
kérdésben.

Tizennégy esetben egy fõ pályázott az igazgatói posztra,
ezek mindegyike megkapta a kutatói fórum támogatását.
Két esetben volt többes jelölés:

1) a Növényvédelmi Kutatóintézetnél Barna Balázs
54%-os, Burgyán József 4%-os és Tóth Miklós 42%-os
támogatást kapott.

2) A Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet kutatói fó-
rumán Závoti József 67%, míg Szarka László 30%-os tá-
mogatásban részesült.

Az AKT a titkos szavazás eredményeként Barna Balázs
(85%) és Závoti József (95%) igazgatói kinevezését java-
solja

AKT 4/8/2007. (XII. 3.) állásfoglalás:

Egyebek:
� Alapító okirat módosítása

 Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet igazgató-
ja kezdeményezte az intézet alapító okiratának a módosítá-
sát. A módosítást az teszi indokolttá, hogy az intézet meg-
nyitotta a Berkenyeház állandó kiállítást, amely ötvözi a
nemzeti parkok látogató központjai és a tudományos múze-
umok céljait. Az intézet szabad személyi és anyagi kapaci-
tásának kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából
mûködteti a kiállítást. A kiállítással kapcsolatos tevékeny-
ségi köröket az alaptevékenységhez kapcsolódóan kiegészí-
tõ tevékenységként végzi, amelyeket a jelenlegi szabályok
szerint csak akkor folytathat jogszerûen, ha ezeket az alapí-
tó okirat is tartalmazza.

 Az AKT egyhangúlag jóváhagyta az MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézet alapító okiratának módosítását.

 

� Javaslat az AKT 2008. I. félévi munkatervére
2008. év elsõ felében két AKT ülés lesz a terv szerint:

február 4-én és április 14-én. Szükség esetén rendkívüli
AKT ülés lehetséges.

Az AKT az elõzetes munkatervet elfogadta azzal, hogy a
munkatervet az emlékeztetõvel együtt kiküldjük.
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2008. január 9-i ülésének (AKT 1/2008.)

állásfoglalásai

Napirend:
1. Az akadémiai törvénytervezet OKM részérõl érkezett

változatának megvitatása
2. Egyebek

AKT 1/1/2008. (I. 9.) állásfoglalás:

A rendkívüli ülés a következõ állásfoglalásokat fogadta el:
1. Az AKT megtárgyalta a benyújtott �Véleményt�, an-

nak tartalmával egyetért, és úgy határoz, hogy az továbbí-
tandó a Keviczky László vezette bizottságnak és a tudomá-
nyos osztályoknak is.

 A határozatot az AKT ellenszavazat és tartózkodás nél-
kül fogadta el. Pléh Csaba kérte annak följegyzését az
emlékeztetõben, hogy az anyagnak a tudományos osztályok
részére való megküldésével nem ért egyet.

2. Az AKT kiemelten javasolja a törvényben a következõ
elvek érvényesítését:

2.1. Elv: az MTA köztestületi autonómiája nem adható fel.
A határozatot az AKT ellenszavazat és tartózkodás nél-

kül fogadta el.
2.2. Elv: az MTA irányításában az önkormányzati elvek-

nek kell érvényesülniük.
A határozatot az AKT ellenszavazat és tartózkodás nél-

kül fogadta el.
2.3. Elv: érvényesülnie kell a szubszidiaritás elvének.
A határozatot az AKT ellenszavazat és tartózkodás nél-

kül fogadta el.
2.4. Határozott feladattal és felelõsséggel rendelkezõ, a

közgyûlésnek felelõs vagyonkezelõi testületet kell létrehozni.
A határozatot az AKT ellenszavazat és tartózkodás nél-

kül fogadta el.
Pléh Csaba a szavazás végeztével leszögezte, hogy a

határozatokat a Keviczky-bizottságon kívül az osztályok-
nak is megküldjük.

AKT 2/1/2008. (I. 9.) állásfoglalás:
Egyebek:

- Pléh Csaba javasolta, hogy a 2008. február 4-re ter-
vezett AKT ülés kerüljön elhalasztásra, s ezt az ülést már-
cius 3-ra helyezzék át. A fõtitkárjelöltek véleményezésére
rendkívüli ülés lesz elõreláthatóan március 10-én.

- Az AKT a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
SzMSz-ét ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

- Pléh Csaba felhívta a figyelmet, hogy Hamza Gábor
továbbra is várja a véleményeket a törvénytervezettel kap-
csolatban.

- Veres András felvetette a társadalomtudomány inté-
zetekben dolgozók munkarendje és az a munkába járást
szabályozó érvényben lévõ rendelet közötti ellentmondás
kérdését. Pléh Csaba válaszában megemlítette, hogy az
MTA már kifogásolta ezt az ellentmondást. Részletekrõl a
Kutatóintézeti Fõosztályon lehet érdeklõdni.

KÖZLEMÉNYEK

ALAPÍTÓ OKIRATOK KÖZZÉTÉTELE

Szám: F-26/2/2008.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) fõtitkárának 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasításával
létrehozott Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ alapító okiratát
az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen az alábbiak
szerint állapítom meg:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ

  (a továbbiakban: Üdülõ)
1.2. székhelye: 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1�3.
1.3. telephelye:Erdõtarcsai Akadémiai Üdülõ

(2177 Erdõtarcsa, Petõfi u. 1.)
1.4. szakágazati besorolása: 552000
1.5. alapítás ideje: 1991. január 1.
1.6. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:
� az MTA tagjai, az MTA Doktora címmel, a tudomá-

nyos fokozattal rendelkezõk (együtt: tudósok), azok
hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt tudósok hozzá-
tartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgál-
tatások ellátása;

� az MTA által fenntartott köztestületi költségvetési
szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve
MTA Titkárságával közszolgálati jogviszonyban,
munkaviszonyban állók, valamint a szóban forgó
intézményektõl nyugállományba vonult személyek
(munkatársak), azok hozzátartozóinak, továbbá az
elhunyt munkatársak hozzátartozóinak üdültetése, az
ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása;

� kongresszusok, tudományos, kulturális találkozók,
ünnepségek szervezése, illetve lebonyolítása;

� külsõ étkeztetés és vendéglátás;
� az épületek fenntartásának és üzemeltetésének biz-

tosítása;
1.7. tevékenységi köre:
TEÁOR�08:
55.20 Üdülési és egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
56.10  Éttermi, mozgó vendéglátás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üze-
meltetése
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése;

                                                          
* A módosításokat dõlt betûvel jelezzük.
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1.8. fenntartó köztestületének neve:
Magyar Tudományos Akadémia
(1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)
1.9. felügyeleti szervének neve:
MTA Titkárság  (1051 Budapest, Nádor u. 7.)
közvetlen felügyeletét az MTA Titkárság Jogi és Igazga-

tási Fõosztálya látja el;
1.10. felelõs vezetõje az üdülõvezetõ; a vezetõi megbízás

adása és visszavonása az MTA fõtitkárának hatáskörébe
tartozik, a további munkáltatói jogokat az MTA Titkárság
Jogi és Igazgatási Fõosztályának vezetõje gyakorolja;

1.11. vállalkozási tevékenységet nem végez.

2. Az Üdülõhöz tartozó, részben önállóan gazdálkodó
köztestületi költségvetési szerv:

� neve: Akadémiai Óvoda és Bölcsõde
� székhelye: 1022 Budapest, Barsi út 3.
� szakágazati besorolása: 851020

3. Az Üdülõ szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ kap-
csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA Titkárság
Jogi és Igazgatási Fõosztályának vezetõje hagy jóvá.

4. Az Üdülõ szolgáltatásainak igénybevétele az MTA
fõtitkára által kiadott igénybevételi rend szerint történik,
térítés ellenében.

5. A feladatok ellátásához szükséges ingatlanok a Ma-
gyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény melléklete 12. és 16. pontjában foglaltaknak megfele-
lõen az MTA vagyonához, a mûködéshez szükséges tárgyi
eszközök és egyéb vagyontárgyak az MTA tulajdonába
tartoznak.

6. Az Üdülõ általános jogutódja a 2006. december 31-én
megszûnõ Erdõtarcsai Tudós Üdülõ és Alkotóház köztestü-
leti költségvetési szervnek. Az Üdülõ egyidejûleg haszná-
lati jogot szerez az Erdõtarcsai Tudós Üdülõ és Alkotóház
ingatlan használati rendjében megjelölt, az MTA vagyoná-
hoz tartozó ingatlan, a mûködéshez szükséges tárgyi eszkö-
zök és egyéb vagyontárgyak tekintetében.

7. Az Üdülõ önálló jogi személy, költségvetési elõirány-
zatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdálkodási jog-
körét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó
köztestületi költségvetési szerv.

8. A felügyeleti szerv kijelölése alapján az Üdülõ ellátja
az Akadémiai Óvoda és Bölcsõde részben önállóan gazdál-
kodó, kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési
szervnek az államháztartás mûködésérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 17. § (1)
bekezdésében meghatározott pénzügyi-gazdasági feladata-
it, valamint teljes jogkörrel rendelkezik a hozzárendelt
Akadémiai Óvoda és Bölcsõde valamennyi költségvetési
elõirányzata felett.

9. Az Üdülõ és az Akadémiai Óvoda és Bölcsõde részben
önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztestületi
költségvetési szerv között külön megállapodás rendelkezik
arról, hogy az Ámr. 14. §-ának (7) bekezdésében meghatá-
rozott pénzügyi gazdasági feladatok tekintetében a munka-
megosztás és a felelõsségvállalás rendje közöttük hogyan
alakul. A megállapodást az MTA Titkárság Pénzügyi Fõ-
osztályának vezetõje hagyja jóvá.

10. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
2008. január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2007. december 29.

Dr. Meskó Attila
 a Magyar Tudományos Akadémia

  fõtitkára

Szám: F-26/3/2008.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) által 1984. január 1-jei hatállyal létrehozott Aka-
démiai Óvoda � amelynek nevét a 2/1995. (A. É. 5.) MTA
szabályozás Akadémiai Óvoda és Bölcsõde elnevezésre
változtatta � részére az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésé-
ben foglaltak alapján, valamint az MTA-ról szóló 1994. évi
XL. törvény, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseinek megfele-
lõen az alábbi alapító okiratot adom ki.

1. A közoktatási intézmény
1.1. neve: Akadémiai Óvoda és Bölcsõde

(a továbbiakban: intézmény)
1.2. székhelye: 1022 Budapest, Barsi út 3.
1.3. alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
(1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)
1.4. alapításának ideje: 1984. január 1.
1.5. OM azonosító száma: 200731
1.6. szakágazati besorolása: 851020
1.7. fenntartó köztestületének neve:
Magyar Tudományos Akadémia
(1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)
1.8. felügyeleti szervének neve:
Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
(1051 Budapest, Nádor u. 7.)
� a szakmai és törvényességi felügyeletét az MTA Tit-

kárság Jogi és Igazgatási Fõosztálya látja el,
� a fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét

Budapest Fõváros Önkormányzatának fõjegyzõje
látja el;

1.9. a többcélú intézmény felelõs vezetõje az óvodaveze-
tõ; a vezetõi megbízás adása � határozatlan idõtartamra
szóló nyilvános pályázat útján �, illetve a vezetõi megbízás
visszavonása az MTA fõtitkárának hatáskörébe tartozik, a
további munkáltatói jogokat az MTA Titkárság Jogi és
Igazgatási Fõosztályának vezetõje gyakorolja;

1.10. típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási in-
tézmény: óvoda és bölcsõde

1.11. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:
� az MTA köztestületi tagjai, valamint az MTA Titkár-

ságával közszolgálati jogviszonyban, munkaviszony-
ban, illetve az MTA által fenntartott köztestületi költ-
ségvetési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban
állók 18 hónapostól 3 éves korú gyermekeinek, illetve

                                                          
* A módosításokat dõlt betûvel jelezzük.
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unokáinak bölcsõdei ellátása, 3 éves kortól 7 éves korú
gyermekeinek, illetve unokáinak óvodai nevelése,

� az elõzõekben említettek elsõbbségének kielégítése
után megmaradt férõhelyekkel az óvodavezetõ sza-
badon rendelkezik,

� az alaptevékenységgel összefüggõ kiegészítõ tevé-
kenység végzése: étkeztetés, intézményi vagyon mû-
ködtetése;

1.12. tevékenységi köre a TEÁOR�08 szerint:
85.10 Iskola-elõkészítõ oktatás
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása
81.10 Építményüzemeltetés;

1.13. felvehetõ maximális gyermeklétszám:
� bölcsõdei ellátás keretében:  15 fõ
� óvodai nevelés keretében:  75 fõ.

1.14.  Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem végez.

2. Az intézmény önálló jogi személy, részben önállóan
gazdálkodó kincstári körbe tartozó köztestületi költségve-
tési szerv, ez a besorolás az intézmény szakmai önállóságát
nem érinti.

3. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó
szerv:

� neve: Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ
�  székhelye: 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1�3.
� szakágazati besorolása: 552000.

4. Az intézmény mûködésére vonatkozó rendelkezéseket
a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza, amelyet
az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Fõosztályának vezetõ-
je hagy jóvá.

5. Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele az
MTA fõtitkára által kiadott igénybevételi rend szerint tör-
ténik.

6. A feladatok ellátásához szükséges (3897 m2 alapterü-
letû; 12881. helyrajzi számú) ingatlan, az ingóságok az
Atv. melléklete 19. pontjában foglaltaknak megfelelõen az
MTA vagyonához tartozik.

7. Az intézmény saját gazdasági szervezettel nem rendel-
kezik, a felügyeleti szerv kijelölése alapján az intézmény �
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 17. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott � pénzügyi-gazdasági felada-
tait a Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ látja el.

8. Az intézmény és a Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ
önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztestületi
költségvetési szerv között külön megállapodás rendelkezik
arról, hogy az Ámr. 14. §-ának (7) bekezdésében meghatá-
rozott pénzügyi gazdasági feladatok tekintetében a munka-
megosztás és a felelõsségvállalás rendje közöttük hogyan
alakul. A megállapodást az MTA Titkárság Pénzügyi Fõ-
osztályának vezetõje hagyja jóvá.

9. A vagyon feletti rendelkezésre a tulajdonos az intéz-
mény részére térítésmentes használati jogot biztosít, azzal a
feltétellel, hogy az intézmény vezetõje azt nem jogosult
elidegeníteni.

10. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
2008. január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2007. év december hó 29.

Dr. Meskó Attila,
a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára

TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím
adományozásáról

SZALAI JÚLIA
�Az állami »túlelosztás« funkcióváltozásai. A jóléti
redisztribúció feletti küzdelmek a rendszerváltás utáni
Magyarországon� címû munkája alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
PÁLYÁZATOT HIRDET

a 316/2001. (XII. 28.) Kormányrendelettel módosított
156/1997. (IX. 19.) Kormányrendelettel létrehozott

BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának
vagy azzal egyenértékû kutatási témában létrehozott alkotás
elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére
való felkészülés elõsegítése. Pályázat nyújtható be vala-
mennyi tudományterületen, illetõleg tudományágban.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ személy, aki:

� magyar állampolgár,
� PhD, illetve azzal egyenértékû tudományos fokozat-

tal rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
� a pályázat benyújtási határidejének idõpontjáig a 45.

életévét még nem töltötte be,
� kutatásait magyarországi tudományos intézményben

(felsõoktatási intézményben, akadémiai kutatóinté-
zetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja vé-
gezni, és ehhez az intézmény fogadókészségérõl
szóló nyilatkozattal rendelkezik.

Pályázhat nem magyar állampolgár is, ha kutatási témája
magyarországi vagy a magyarsággal kapcsolatos kutatási
feladathoz kötõdik.

Aki korábban már egy alkalommal részesült Bolyai-
ösztöndíjban, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a
záró kutatási jelentése �kiemelkedõ� minõsítésû volt. Aki
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már egynél többször kapta meg a Bolyai-ösztöndíjat és az
ösztöndíj igénybevételének együttes idõtartama meghaladta
a 3 évet, nem nyújthat be pályázatot.

Az ösztöndíjra nem pályázhat az, aki az MTA Doktora
címmel, vagy a tudomány doktora fokozattal rendelkezik,
vagy az ösztöndíj folyósításának kezdetekor bármely más
állami költségvetés által finanszírozott ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj határozott idõre � 1, 2 vagy 3 évre � szól.
2008-ban havi bruttó összege 113.200,� Ft.

Az ösztöndíj személyi jövedelemadó alá vont, társada-
lombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles
jövedelem.

2008-ban az elnyerhetõ ösztöndíjak tervezett száma:
180. Ebbõl legfeljebb 36-ot nyerhetnek el azok, akik ko-
rábban már részesültek Bolyai-ösztöndíjban.

A pályázatok elbírálásáról 2008. június 15-ig kapnak ér-
tesítést a pályázók. A pályázatot elnyert kutatók 2008.
szeptember 1-tõl részesülnek ösztöndíjban.

A pályázat szabályait az MTA Bolyai János Kutatási
Ösztöndíj Szabályzata és Szervezeti Mûködési Szabályzata
tartalmazza. A pályázati díj 2008-ban 6.000,�Ft.

Pályázni az Interneten hozzáférhetõ rendszer felhaszná-
lásával kell.
A rendszer az alábbi címeken érhetõ el:

www.mta.hu�pályázatok, ösztöndíjak�Bolyai ösz-
töndíj�Pályázat benyújtása, illetve
http://dtt.mta.hu/index.html �Pályázat benyújtása
A pályázat csak akkor érvényes, ha az elõírt dokumen-

tumokat 1 példányban, személyesen vagy postai úton is
eljuttatja az alábbi címre:

MTA Doktori Tanács Titkársága
1051 Budapest, Nádor u. 7.

Rögzítési és beadási határidõ: 2008. március 19.
A pályázatról további részletek az MTA honlapján talál-

hatók (www.mta.hu- pályázatok, ösztöndíjak�Bolyai
ösztöndíj)

A Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága

pályázatot hirdet
Arany János-díjra a Tudományos Kutatásért és

Arany János-éremre a külhoni magyar tudósok munkájának
jutalmazására, elismerésére

1. A Magyar Tudományos Akadémia Arany János-díj a
Tudományos Kutatásért néven díjat, Arany János-érem
néven pedig emlékérmet alapított a külhoni (a Magyaror-
szággal szomszédos államokban, illetve a nyugat-európai és
tengerentúli diaszpórában élõ) magyar tudósok munkájának
jutalmazására, elismerésére.

2. Az Arany János-díjat a Tudományos Kutatásért az
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsá-
ga évente három kategóriában ítéli oda: a tudományos
életmûért járó díjat, amelynek összege 500 ezer Ft, az
utóbbi években elért kiemelkedõ tudományos teljesítmé-
nyéért járó díjat, amelynek összege 300 ezer Ft, a kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtó (35 év alatti) fiatal kutató elisme-
rését szolgáló díjat, amelynek összege 200 ezer Ft.

3. A díj odaítélésére elsõ ízben 2004 májusában került sor.
4. A díj kitüntetettjeire minden év február 15-ig te-

hetnek javaslatot:
� a Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelezõ

tagjai,
� a Magyar Tudományos Akadémia külsõ és tiszteleti

tagjai, továbbá
� az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki

Bizottság tagjai.
5. A javaslathoz
� indoklást,
� a javasolt személy tudományos életrajzát;

valamint a kiemelkedõ tudományos teljesítményt, illetve a
fiatal kutatók tudományos munkáját elismerõ díj esetében

� a díjazott tudományos munkáját, illetve annak leírását
is mellékelni szükséges.

6. A díjra vonatkozó javaslatokat a Magyar Tudomá-
nyosság Külföldön Elnöki Bizottság Titkársága (1051 Bu-
dapest Nádor u. 7. I. 104�105.) gyûjti össze.

7. Az elnöki bizottság március 31-ig dönt a díjazottak
személyérõl.

 Görömbei András s. k.,
 az MTA Magyar Tudományosság Külföldön

 Elnöki Bizottság elnöke

AZ MTA SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR-DÍJ ÉS
ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY

pályázatot hirdet

Szádeczky-Kardoss Elemér-Díjra

A Díj elsõsorban már elvégzett, publikált, tudományos
munkák elismerésére szolgál. A Díjra a földtudományok
területén tevékenykedõ 40 év alatti oktatók és kutatók
pályázhatnak, 5 évnél nem régebbi magyar vagy lehetõleg
angol nyelven publikált könyvvel, könyvrészlettel, cikkel,
szabadalommal vagy mûszerleírással.

A Díjak összege tanulmányok esetén 20.000.� és 60.000.
�Ft között lehet. Könyvek, jegyzetek esetén elérheti a
100.000. �Ft-ot.

A Kuratórium állásfoglalása értelmében egy személy
csak két alkalommal részesülhet díjazásban.

A pályázatot az MTA Földtudományok Osztályára
(1051 Bp. Nádor u. 7. Telefon: 411-6311) 2008. június 15-
ig lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell a pályázó tu-
dományos önéletrajzát (születési év, lakáscím, elérhetõség:
telefonszám, e-mail cím feltüntetésével) és a pályázatra
benyújtott munkát (munkákat) egy-egy példányban.

 Társszerzõs tanulmányok esetében társszerzõi nyilatko-
zat is szükséges.

A benyújtott pályázatokat a Kuratórium szeptember 6-ig
bírálja el.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre az MTA Földtu-
dományok Osztálya 2008. szeptemberi ülésén kerül sor.

 Ádám József s. k.,
az MTA rendes tagja,

a SzKE Kuratórium elnöke
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FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt évben
személyi jövedelemadójuk egy százalékát az MTA-nak

felajánlották.
Kérjük idén is azok támogatását, akik a magyar tudomány

és azon keresztül a társadalom és az ország jövõjének hasz-
nára kívánják fordítani adójuk egy százalékát.

Adószám: 15313377-1-41

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke minden hónap elsõ hétfõjén 16�17 óra között � bármely
természetû ügyben � fogadóórát tart. Az Akadémia köztestü-
leti tagjainak más idõpontokban is rendelkezésére áll.

Meskó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára
minden hétfõn 15:30�17:00 óra között � elõzetes bejelent-
kezés alapján (tel.: 269-0114) - fogadóórát tart. Az Aka-
démia köztestületi tagjainak más idõpontokban is rendelke-
zésére áll.
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