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A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének
állásfoglalásai

a 2007. szeptember 25-én megtartott ülésérõl

1.) Vizi E. Szilveszter, az Akadémia elnöke a napirend
elfogadásakor javasolta, hogy a 2008. évi költségvetésrõl
szóló szóbeli tájékoztatást a testület vegye le a napirendrõl,
mivel a tárgyalásához szükséges információ még nem ele-
gendõ.

 2.) A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat
elõkészítésérõl Pléh Csaba fõtitkárhelyettes adott részletes
tájékoztatást. Több mint 400 rendezvényt regisztráltak a
szervezõk. Az idei évben jelentõsen nagyobb a középisko-
lásokat megszólító programok aránya. A megnyitó helyszí-
ne a Városmajori Gimnázium. A nyitó tudományos elõ-
adást Patkós András akadémikus tartja.

A rendezvény költségeit döntõen a szponzorok bevoná-
sával finanszírozzuk, azonban a korábbi évektõl eltérõen az
idén minisztériumi hozzájárulások is segítik a rendezvényt.

A napirend kapcsán Vizi E. Szilveszter tájékoztatta az
elnökséget az október 16-án megrendezésre kerülõ soproni
Széchenyi-napról. A rendezvényen az Osztrák és a Magyar
Akadémia elnöke, az osztrák és a magyar nagykövet rész-
vételével emlékfát ültetnek a sopronkõhidai akadémiai
erdõben, megkoszorúzzák Széchenyi István soproni szob-
rát, délután pedig a Magyar és az Osztrák Akadémia elnöke
elõadást tart az Egyetemen az európai tudományos együtt-
mûködésrõl. Kérte, hogy a rendezvényrõl a Magyar Tudo-
mány adjon részletes hírt.

3.) A 2007. évi Eötvös József Koszorú odaítélésére a
Hámori József alelnök vezetésével kiküldött bizottság tett
javaslatot. Az elõterjesztésrõl titkos szavazással döntött a
testület.

  Az elnökség 15/2007. számú állásfoglalása

Az elnökség 2007. évben az alábbi személyeknek ítélte az
Eötvös József koszorút:

Berényi István,
Kalicz Nándor,
Kovács László,
Loch Jakab,
Molnár Imre,
Paál Zoltán,
Tompa Kálmán.

4.) Az elnökség a 2007. II. félévi munkatervet elfogadta
azzal a kiegészítéssel, hogy a november 6-ai ülésen a TTI
intézkedési tervvel kapcsolatban végzett akadémiai tevé-
kenységrõl kapjon tájékoztatást.

5.) Az új Akadémiai Törvény elõkészítésérõl Vizi E.
Szilveszter elnök adott tájékoztatást.

Elmondta, hogy a májusi közgyûlés határozata nyomán
az Akadémia elkészítette azt a koncepcionális anyagot,
amelynek alapján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztéri-
um szakértõje kodifikált változatot készített. Ezt az anyagot

az elõterjesztésre kötelezett Oktatási és Kulturális Minisz-
tériumba továbbítottuk változatlan formában. A megmutat-
kozó, a törvény szükségességét is vitató nézetek miatt meg-
beszéléseket folytatott Veres János, Kiss Péter, Hiller Ist-
ván és Takács Albert miniszter urakkal. Veres János egyér-
telmûvé tette, hogy a törvény hiányában 2008. év elején az
Akadémia, mint egyesület komoly pénzügyi problémák elé
nézhet, mivel közfeladatok hiányában költségvetési köz-
pénzt nem kaphat.

Idõközben megjelent a Vagyontörvény, amely arról intéz-
kedett, hogy minden olyan állami tulajdon, amelynek kezelõi
joga az Akadémián volt, akadémiai magánvagyonná alakult.
Az új helyzet törvényben is meghatározásra kerülõ mûködte-
tést tesz szükségessé. (Zárójelben jegyezte meg, hogy a va-
gyontörvény hatálybalépése egyszer és mindenkorra meg-
szüntette az intézetek elcsatolásának lehetõségét).

Jelenleg folynak az egyeztetések az OKM-el azért, hogy
az Akadémia elképzelései, közgyûlésének határozatai minél
inkább teret kapjanak már a törvény tervezetében is.

A törvénytervezet elkészülése után hivatalosan fogja az
Akadémia véleményezésre megkapni.

Az elnök javasolta, hogy a vélemény kialakítása érdeké-
ben a tudományos osztályok jelöljenek ki 2-2 fõt, az intéze-
tek pedig 3 fõt, ezáltal a rendelkezésünkre álló várhatóan
rövid idõ alatt is mód nyílik a vélemények gyûjtésére, érvé-
nyesítésére. A véleményezõ grémium vezetésére Keviczky
László akadémikust kérte fel.

Ezzel egyidejûleg meg kell keresni azt a lehetõséget, hogy
a közgyûlés tagjai is hozzáférést kapjanak a tervezethez.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a törvényt nem az Aka-
démia, nem a közgyûlés készíti. Az általunk véleményezett
tervezet még számos fórumon megy át: államtitkári értekez-
let, kormányülés, országgyûlési bizottságok, Országgyûlés.
Tehát a törvény végleges szövege a tervezettõl akár lénye-
gesen is eltérhet.

Megítélése szerint reális, hogy még ebben az évben az új
akadémiai törvényt az Országgyûlés megalkossa. Azonban
megkér mindenkit, a különbözõ fórumokon egyértelmûen
támogassák a törvény mielõbbi elfogadását. Ennek érdeké-
ben kezdeményezni fogjuk, hogy a parlamenti bizottságok
e tárgyban tartandó ülésüket itt, az Akadémián tartsák.

A tájékoztatót az elnökség tudomásul vette.

6.) Meskó Attila fõtitkár úr elõterjesztése alapján az el-
nökség egyetértett Kamil Idris Pro Scientia Hungarica díjjal
történõ kitüntetésével.

7.) Keviczky László az egyebek között elmondta, megke-
resték azzal, hogy a Homoki Nagy által készített termé-
szetfilmek megõrzését, hagyatékként vállalhatná az Aka-
démia. Ennek kapcsán és az OPNI által átadásra kerülõ
mûtárgyak kapcsán is felmerült annak szükségessége, hogy
a hagyatékok kezelésérõl készüljön elnökségi elõterjesztés.
Az anyag elkészítésére Marosi Ernõ alelnököt kérték fel.
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A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének
állásfoglalásai

a 2007. november 6-án megtartott ülésérõl

1.) Az Akadémiai reform végrehajtására tett intézkedések-
rõl Pléh Csaba fõtitkárhelyettes tájékoztatta az elnökséget.

Az Akadémia ez irányú tevékenységét a Kormány au-
gusztus 29-i határozata vezérli. E határozatban található
többek között az Akadémiai Törvény, a nemzeti laboratóri-
umok stb. kidolgozásának kérdése.

Az Akadémiai Törvény tervezetét az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium a mai napig nem küldte meg. Amint
megkapjuk, az elnökség által felkért Keviczky László aka-
démikus vezetésével az osztályok 2-2 képviselõje és az
intézeteket képviselõ 3 személy fogja véleményezésre
megkapni. E mellett a legszélesebb köztestületi nyilvános-
ság is lehetõséget kap a véleménynyilvánításra.

A reform részét képezi az elnökség következõ napirend-
je, a nemzeti laboratóriumról.

2.) A Nemzeti Laboratóriumok létesítésének kérdéseivel
az Akadémia vezetése már 3 éve foglalkozik.

Az elnökség megvitatta a Nemzeti Laboratóriumok lé-
tesítésérõl szóló munkaanyagot. Pléh Csaba elõterjesztette,
hogy a Nemzeti Laboratórium fogalma 2005. óta vitapont
volt az MTA és az NKTH között. Mint ismeretes, nem
akartak az Akadémia köré nemzeti laborokat. Most kor-
mányrendelet írja elõ. A nemzeti laboratóriumban az inté-
zetek, egyetemek, gazdálkodó egységek együttesen jelen-
nek meg. Éppen ezért a szervezet kialakításába kívánatos a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség bevonása.

Nemzeti Laboratóriumok létesítésére vonatkozó elképze-
léseket minden intézetigazgatótól kérni fog a Titkárság. Két
nemzeti laboratórium már bizonyos mértékben elõkészület-
ben van (mezõgazdasági, orvostudományi). A kialakítás
elsõ lépéseként az akadémia intézetekbõl konzorciumokat
kell alakítani, majd ezt lehet nemzeti laboratóriummá alakí-
tani. A kormányrendelet szerint a nemzeti laboratóriumok
megalakulásának határideje 2009. Az Akadémia kezdemé-
nyezõ kíván lenni. Felkérjük a Reformbizottság tagjait a
tervezetek véleményezésére. Világossá kell tenni, hogy ál-
lami forrás csak akkor vonható be, ha világos koncepció
van (szervezet, tartalom stb.). Az Akadémia a szervezetek
kialakításának kezdetét 2008-ban 100 MFt-tal tudja támo-
gatni, ami mûködtetésre nem használható fel. A szerveze-
tek mûködtetésére az NKTH által kiírt, az akadémiai intéze-
tek bevonásával elnyerhetõ pályázatok útján is támogatást
lehet szerezni

Az elnökség a Nemzeti Laboratóriumokról szóló munka-
anyagot a további munka alapjául elfogadta.

3.) A 2008. évi Kossuth- és Széchenyi-díjakra szóló ja-
vaslatot Hámori József alelnök, a kiküldött bizottság elnöke
terjesztette elõ.

A vita során elhangzott, az Akadémia nem él azzal a le-
hetõséggel, hogy Kossuth-díjra is javaslatot tegyen. A hoz-
zászólások és javaslatok alapján az elnökség, titkos szava-
zás során döntött.

Az elnökség 16/2007. számú állásfoglalása

Az elnökség javasolja
Kossuth-díjra

Kiefer Ferencet,
Széchenyi -díjra

Sárközy Andrást,
Kovács Lászlót,
Gergely Pált,
Szentes Tamást,
Hetényi Magdolnát,
Jánossy Andrást és Mihály Györgyöt
(megosztva).

4.) A World Science Forum elõkészítésérõl Gulyás Ba-
lázs adott tájékoztatást. A november 8-án kezdõdõ rendez-
vény minden korábbinál nagyobb érdeklõdést váltott ki.
Ebben az évben már a harmadik alkalommal szervezi meg a
Magyar Tudományos Akadémia az UNESCO-val, a Tudo-
mány Nemzetközi Tanácsával (ICSU) és az Európai Unió-
val karöltve. Az idei találkozó jelmondata: �Befektetés a
tudásba, befektetés a jövõbe� (Investing in Knowledge:
Investing in the Future), mely a tudás erõforrásainak fon-
tosságát hangsúlyozza a gazdaság és társadalom jövõje
számára. Az évek során egyre szélesebb nemzetközi vissz-
hangot kiváltó eseményen idén több mint 60 ország tudó-
sai, döntéshozói vesznek részt. A szervezõk az eseményre a
laikusoktól a tudomány mûvelõin keresztül a politikai
döntéshozókig 300-400 résztvevõ vendég látogatását vár-
ják, akik a három nap alatt a plenáris- és szekcióülésekkel
együtt közel hatvan elõadásból válogathatnak majd.

Az Elnökség a tájékoztatást köszönettel tudomásul vette.

5.) Az elnökség tájékoztatást kapott a 2007. májusában
az Akadémikusok Gyûlése által megválasztott rendes és
levelezõ tagok megtartott székfoglalóiról.

6.) Egyebek között Horváth Zalán ismertette a Fizikai
Tudományok Osztályának a tervezett Akadémiai Törvény
tárgyalásával kapcsolatos véleményét.
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KÖZLEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Tudományos Akadémia Doktora

cím adományozásáról

ALTORJAY ÁRON
�A modern sebészet és a késõi funkcionális eredmények�
címû munkája alapján,

BEKE JÁNOS
�A terményszárítás energia- és anyagtranszport folyama-
tai� címû munkája alapján,

FLÓRIÁN MÁRIA
�Folyamatok a magyar paraszti öltözködés alakulásában
(17�20. század)� címû munkája alapján,

HELYES LAJOS
�A paradicsom (Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten) termésképzésére ható abiotikus és biotikus té-
nyezõk értékelése különös tekintettel a beltartalmi össze-
tevõkre� címû munkája alapján,

HÉVIZI OTTÓ
�A megfontolás rítusai. Tanulmány az autochton ítélke-
zésrõl� címû munkája alapján,

KANDRA LILI
�Alpha-Amilázok vizsgálata módosított szubsztrátok,
alhely térképek, mutánsok és inhibitorok felhasználásá-
val� címû munkája alapján,

KELLERMAYER MIKLÓS
�Egyedi fehérjemolekulák vizualizálása és mechanikai
manipulálása� címû munkája alapján,

KEVEY BALÁZS
�Magyarország erdõtársulásai� címû munkája alapján,

LÁNGNÉ MOLNÁR MÁRTA JOLÁN
�Fajidegen génátvitel klasszikus genetikai módszerekkel
a búzába és az utódok molekuláris citogenetikai elemzé-
se� címû munkája alapján,

SZABÓ GÁBOR GYÖRGY
�Élelmiszerek minõsége és a kombinált energiaközléses
mûveletek� címû munkája alapján,

SZABÓ ILDIKÓ ERZSÉBET
�Nemzeti tematika és politikai szocializáció. A kollektív
identitások befolyásolása Magyarországon 1867�2006�
címû munkája alapján,

TRAMPUS PÉTER
�A reaktortartály szerkezeti integritása, különös tekintet-
tel az üzemidõ hosszabbításra� címû munkája alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A MOL Tudományos Díj Kuratóriuma
pályázatot hirdet

MOL Tudományos Díjra

Elõzmények:
A MOL Rt. 1998-ban Tudományos Díjat alapított azon

�szakemberek, kutatók jutalmazására, akik a magyar olaj-
bányászat és feldolgozás terén végzett tevékenységükkel
maradandót alkottak�. A díjat az MTA Vagyonkezelõ
Szervezete kezeli. A díjat a MOL Rt. vezérigazgatója adja
át a Magyar Tudományos Akadémián 2008. novemberé-
ben, a Tudomány Napján.

A pályázat feltételei:

1. Évente a szakterületek felváltva kapják a díjat, 2008-
ban az esedékes díj a feldolgozási szakterületet illeti
meg;

2. Alkalmanként egy díj kerül kiosztásra, a díj várható
összege 500 ezer Ft;

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

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:

4.1. a pályázó(k) személyi adatait (név, születési adatok,
 szakképesítés, cím stb.)

4.2. a téma megnevezését;

4.3. téma már bizonyított, gyakorlatban megvalósított
 (elfogadott) iparági jelentõségét és annak hazai és
 nemzetközi visszhangját;

4.4. a pályázó(k) tudományos munkásságát és annak hazai
 és nemzetközi elismertségét;

5. amennyiben olyan pályázat kerül benyújtásra, amelyben
más, de nem pályázó szakember tevékenysége is megál-
lapítható, akkor a pályázónak a személye részvételi ará-
nyáról nyilatkozni kell; ellenkezõ esetben a pályázat el-
bírálására nem kerül sor;

6. a pályázat maximális terjedelme 5 oldal, amit 3 pld.-ban
kell megküldeni.

A pályázatot a MOL Tudományos Díj Kuratóriuma bírál-
ja el.

A pályázat beadási határideje: 2008. június 15.

A pályázatot az MTA Kémiai tudományok osztályára
kell eljuttatni: 1051 Budapest, Nádor utca 7. Zemplénné
Papp Éva tudományos titkár címére.

 MOL TUDOMÁNYOS DÍJ KURATÓRIUMA
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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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