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SZEMÉLYI RÉSZ

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII.
törvény 5. § (1) bekezdése alapján, a Kormány elõterjeszté-
sére a Magyar Köztársaság elnöke

SZÉCHENYI-NAGYDÍJAT
adományozott

a diszkrét matematika és az elméleti számítógéptudomány
terén elért, világviszonylatban kimagasló tudományos ered-
ményeiért, négy évtizedes hazai és nemzetközi iskolateremtõ
oktatási és tudományszervezõi tevékenységéért

Lovász László Állami-díjas matematikusnak, az MTA
rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Matematikai Intézet egyetemi tanárának;

SZÉCHENYI-DÍJAT
adományozott

a biokémiai és molekuláris biológiai sejtkutatás, valamint
a hormonális szabályozás kérdéseinek vizsgálatában nem-
zetközileg is kiemelkedõ tevékenységéért és az eredmények
gyakorlati alkalmazásáért

Gergely Pálnak, az MTA levelezõ tagjának, a Debreceni
Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának tu-
dományos elnökhelyettesének, egyetemi tanárnak,

a fosszilis energiahordozók képzõdésének elméleti és
módszertani kutatásában, a folyamatok laboratóriumi
modellezésében, a paleokörnyezet geokémiai rekonstruk-
ciójában elért, nemzetközileg elismert tudományos ered-
ményeiért

Hetényi Magdolna geokémikusnak, az MTA rendes tag-
jának, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
Kar tanszékvezetõ egyetemi tanárának,

új korróziós inhiditorok, diszpergáló szerek, vízkezelõ-
szer-család, valamint az ipari hûtõvízkörök komplex keze-
lésére alkalmas technológiák kifejlesztéséért

dr. Kálmán Erika vegyészmérnöknek, az MTA doktorá-
nak, az MTA Kémiai Kutatóközpont Felületkémiai és Ka-
talízis Intézete igazgatójának, a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem egyetemi magántanárának,

az elméleti és leíró nyelvészet terén elért, világszerte el-
ismert eredményeiért, a nyelvtudomány egészére kiható
újító munkásságáért, valamint a magyar és a nemzetközi
tudományos közéletben játszott szerepéért

Kiefer Ferenc nyelvésznek, az MTA rendes tagjának, az
MTA Nyelvtudományi Intézete nyugalmazott kutatóprofesz-
szorának,

iskolateremtõ munkásságáért, az izomsejtek fiziológiás
és kóros mûködésének megismerésében elért kiemelkedõ
eredményeiért

Kovács Lászlónak, az MTA rendes tagjának, a Debreceni
Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum egyetemi
tanárának,

a fény és a belsõ biológiai óra szabályozta génkifejezõ-
dés molekurális törvényszerûségeinek megismeréséhez
hozzájáruló nemzetközileg is elismert munkásságáért, a
növények növekedését és fejlõdését meghatározó génkész-
let módosításához szükséges biotechnológiai eljárások
kifejlesztéséhez való hozzájárulásáért

dr. Nagy Ferencnek, a biológiai tudomány doktorának,
az MTA Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Inté-
zet igazgatóhelyettesének,

a világgazdaságtan � különösen a fejlõdés-gazdaságtan �
területén elért, nemzetközileg elismert kiemelkedõ eredmé-
nyeiért, az elmaradottság okainak feltárásáért, a hátrányok
csökkentését célzó gazdaságpolitikák kidolgozásáért

Szentes Tamás Állami-díjas közgazdásznak, az MTA
rendes tagjának, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazda-
ságtudományi Kar Világgazdasági Tanszék egyetemi taná-
rának, professor emeritusnak,

a hazai településtudomány és környezettechnológia terü-
letén elért tudományos eredményeiért, nemzetközileg is
elismert kiemelkedõ munkásságáért

dr. Szirmai Viktória szociológusnak, az MTA doktorá-
nak, a Szent István Egyetem tanszékvezetõ egyetemi taná-
rának, az MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos
tanácsadójának,

az információs társadalom, az e-kormányzat, az állam-
polgári egységes azonosító politikai-gazdasági hatásának,
módszertanának, eszközeinek kutatásában, jelentõségük
kormányzati-társadalmi tudatosításában végzett úttörõ
szerepéért

Vámos Tibor Állami-díjas villamosmérnöknek, az MTA
rendes tagjának, az MTA Számítástechnikai és Automatizá-
lási Kutatóintézet tudományos tanácsadójának,

SZÉCHENYI-DÍJAT
posztumusz

kitüntetést adományozott

a valószínûségszámítás és a matematikai statisztika ha-
táreloszlásai terén elért nemzetközileg kimagasló eredmé-
nyeiért, valamint a sztochasztikus matematikai kutatások
szegedi iskolájának megteremtéséért

Csörgõ Sándor matematikusnak, az MTA rendes tagjá-
nak, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezetõ egyetemi
tanárának.
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Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja,
valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló

1991. évi XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a mi-
niszterelnök elõterjesztésére

a Magyar Köztársaság elnöke

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozat)
kitüntetést adományozta

 sokoldalú társadalomtudományi munkássága, gazdag
publikációs tevékenysége, életútja elismeréseként

 Kende Péter politológusnak, szociológusnak, az MTA
tiszteleti tagjának,

 a 20. századi magyar és egyetemes történelem terén
végzett rendkívül sokoldalú tudományos kutatómunkája,
egyetemvezetõ és szervezõ, oktatói tevékenysége, tudomá-
nyos életpályája elismeréseként

 dr. Ormos Mária Széchenyi-díjas történésznek, az MTA
rendes tagjának, nyugalmazott egyetemi tanárnak,

 a gazdasági növekedéssel, az inflációval, valamint a
monetáris szabályozás elméleti kérdéseivel foglalkozó több
évtizedes tudományos kutatói munkássága, életpályája
elismeréseként

 Erdõs Tibornak, az MTA rendes tagjának, Széchenyi-
díjas közgazdásznak, nyugalmazott egyetemi tanárnak,
kutatóprofesszornak,

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat)
kitüntetést adományozta

a határon túli magyar tudományosság, a magyar tudo-
mány integrációja érdekében kifejtett úttörõ jellegû mun-
kásságáért, a Magyar Tudományos Akadémia határon túli
magyar tudományosságáért programjának elindításáért,
különösen a Domus Hungarica ösztöndíjprogram kialakítá-
sáért

dr. Berényi Dénesnek, az MTA rendes tagjának, az MTA
Atommagkutató Intézet professor emeritusának, Állami-
díjasnak,

a neutronszórás módszereinek fejlesztése és alkalmazása
terén elért kiemelkedõ, világszínvonalú eredményeiért

dr. Cser Lászlónak, az MTA doktorának, az MTA
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos
tanácsadójának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
címzetes egyetemi tanárának,

a magyar neveléstudomány és pszichológia terén végzett
hat évtizedes tudományos, kutatói és oktatói munkássága
elismeréseként

dr. Pataki Ferencnek, az MTA rendes tagjának, az MTA
Pszichológiai Intézet Széchenyi-díjas kutatóprofesszorának,

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat)
kitüntetést adományozta

nemzetközi téren is jelentõs, a stabil népesség és egyen-
letesen növekvõ gazdaság körülményeire vonatkozó kuta-
tási eredményeiért, a nyugdíjrendszer és nyugdíjreform
tárgykörében végzett nemzetközi Phare-kutatásért, valamint
a szakmai és tudományos utánpótlás nevelésében végzett
sokrétû tevékenysége elismeréseként

dr. Augusztinovics Máriának, az MTA doktorának, az
MTA Közgazdaságtudományi Intézet munkatársának,

a hazai mikroelektronika, a szenzorikai, illetve a mikro-
és nanotechnológia kutatásfejlesztésében, a tudományos
eredmények gyakorlati megvalósításában, azoknak az in-
novációs láncban való végigvitelében elért kiemelkedõ
teljesitményéért

dr. Bársony Istvánnak, az MTA Mûszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet igazgatójának,

a hazai informatika fejlesztésében, több új oktatási rend-
szer kidolgozásában, valamint az elektronikai analitikai
szakmérnöki képzés megszervezésében és az analitikai
szakirány oktatási programja területén végzett kiemelkedõ
tevékenysége elismeréseként

dr. Horvai Györgynek, az MTA levelezõ tagjának, a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TTK
tanszékvezetõ egyetemi tanárának,

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)
kitüntetést adományozta

a középkori magyar régészet terén végzett alapvetõ jelen-
tõségû építésztörténeti és tárgytörténeti munkásságáért,
több évtizedes tudományos tevékenysége elismeréseként

Holl Imre nyugalmazott régésznek, az MTA Régészeti
Intézet nyugalmazott tudományos munkatársának,

több évtizedes oktatói, tudományos, tudományszervezõi,
vezetõi és szakmai közélet munkássága elismeréseként

dr. Kiss Jenõnek, az MTA rendes tagjának, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ma-
gyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet igazgatójának,
egyetemi tanárnak,

a magyar könyvtárügyben végzett, több évtizedes sokol-
dalú munkássága elismeréseként

dr. Murányi Lajosnak, az MTA Könyvtára osztályveze-
tõjének,

a magyar tudomány szolgálatában eltöltött, több évtize-
des tudományszervezési és köztestületi tevékenysége, az
akadémiai reform végrehajtása érdekében végzett munkája
elismeréseként
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dr. Pannonhalmi Kálmánnak, az MTA Titkársága fõosz-
tályvezetõjének,

az idegrendszeri plaszcitás speciális kérdésében elért
eredményeiért, a tudományos közéletben és ismeretterjesz-
tésben vállalt tevékenységéért és a tudományos utánpótlás
érdekében végzett munkásságáért

dr. Párdutz Andrásnak, a biológiai tudomány doktorá-
nak, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet
tudományos tanácsadójának,

az orvostudományi kutatásokban elért nemzetközileg is
elismert, a gyakorlatban is alkalmazott eredményeiért

dr. Szelényi Juditnak, a biológiai tudomány doktorának,
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudomá-
nyos tanácsadójának,

a hazai anyagtudományi kutatások meghonosítása érde-
kében folytatott munkásságáért, a plazmakémiai és korsze-
rû mûszaki kerámiák kutatása területén elért, nemzetközileg
is elismert kiemelkedõ eredményeiért

dr. Szépvölgyi Jánosnak, az MTA Kémiai Kutatóközpont
Anyag- és Környezetkémiai Intézete igazgatójának,

a hazai mûszaki felsõoktatás és kutatás támogatásáért, a
nemzetközi együttmûködés elõsegítéséért, továbbá az ener-
getikai tüzelõanyagok égési és áramlási folyamatainak
tanulmányozása során elért mûszaki-tudományos eredmé-
nyeiért, életpályája elismeréseként

Beér János Miklósnak, az MTA tiszteleti tagjának, a
Massachusetts Institute of Technology, Department of
Chemical Engineering tiszteletbeli egyetemi tanárának.

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetésérõl szóló 1991. évi XXXI.
törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Hiva-
talt vezetõ miniszter elõterjesztésére a Magyar Köztársaság
elnöke

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
kitüntetést adományozta

Dobiné Nagy Ildikónak, az MTA Kutatásszervezési Inté-
zet gazdasági igazgatóhelyettesének,

Horváth Erzsébetnek, az MTA Mátraházai Tudós Üdülõ
üdülõvezetõjének,

Szilasi Horváth Istvánnak, az MTA Mûszer- és mérés-
technikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Ügyvezetõ
igazgatójának,

Tóth Ferencnek, az MTA Titkársága fõosztályvezetõ-
helyettesének.

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára, az Akadé-
mia szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedõ
munkája elismeréseként 2008. március 6-án, rendkívüli
Fõtitkári Dícséretben részesítette:

Gyeskó Sándort a Magyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Ellátási
Osztályának vezetõjét, és

Szabóné Iván Ilonát Magyar Tudományos Akadémia
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet munka-
ügyi elõadóját.

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

2. számú mellékletének módosítása

A Titkárság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának

2. számú melléklete

Az MTA Titkárság köztisztviselõit érintõ,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó

munkakörök megjelölése

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján az MTA Titkárságát vezetõ fõtitkár,
fõtitkárhelyettes és a Titkársággal közszolgálati jogvi-
szonyban álló köztisztviselõk tekintetében a vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök és a munka-
körökhöz tartozó vagyonnyilatkozat-tétel esedékességének
gyakorisága 2008. január 1-tõl.

1.) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló törvény 3. § (1) bekezdésének b), c), d), e) pontja
alapján évente vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:

� a fõtitkár,
� a fõtitkárhelyettes,
� a fõosztályvezetõ,
� a Pénzügyi Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettese és

osztályvezetõje,

� a belsõ ellenõr:
� az MTA Titkárság belsõ ellenõrzését végzõ köz-

tisztviselõ (Ellenõrzési Önálló Osztály),
� az akadémiai köztestületi költségvetési szervek,

kutatóhelyek és egyéb akadémiai intézmények fel-
ügyeleti költségvetési ellenõrzésére kötelezett
köztisztviselõ (Ellenõrzési Önálló Osztály),

� az Akadémia felügyelete alá tartozó egyéb intéz-
ményeknél belsõ ellenõrzési feladatot ellátó köz-
tisztviselõ (Intézményi Belsõ Ellenõrzési Osztály).

2.) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló törvény 3. §  (2) bekezdésének b) pontja alapján öt-
évente vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:

� az elnöki tanácsadó
� az elnöki fõtanácsadó

3.) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló törvény 3. § (2) bekezdésének c) pontja alapján öt-
évente vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:

� a fõosztályvezetõ-helyettes,
� az osztályvezetõ.
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KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Tudományos Akadémia
elnökének és fõtitkárának 1/2008. (A. É. 4.)

MTA együttes szabályzata
a Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagjai

részére adható tiszteletdíjakról,
illetve annak mértékérõl szóló 1/2005. (A. É. 1.)

MTA együttes szabályzat módosításáról

A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001.
évi LXII. törvény oktatást érintõ rendelkezéseinek végre-
hajtására kiadott, többször módosított 47/2001. (XII. 29.)
OM rendelet 42. §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagjai
részére adható tiszteletdíj mértékét az alábbiak szerint hatá-
rozzuk meg:
1. A Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagjai részére

adható tiszteletdíjakról, illetve annak mértékérõl szóló
1/2005. (A. É. 1.) MTA együttes szabályzat 3. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
�3. A tiszteletdíj összege 2008. január 1. napjától kez-
dõdõen 60 200 forint.�

2. Jelen szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba.

Vizi E. Szilveszter s. k.                        Meskó Attila s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia
 elnökének és fõtitkárának

2/2008. (A. É. 4.) MTA  együttes szabályzata
 a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott

kutatást kiegészítõ intézeteknél foglalkoztatott
magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztású

közalkalmazottakkal kapcsolatos
munkáltatói jogok gyakorlásáról

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) által fenntartott kutatást kiegészítõ intézeteknél
foglalkoztatott magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztású
közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakor-
lását a következõk szerint szabályozzuk:
1. A szabályzat hatálya kiterjed az Akadémia által fenntar-

tott köztestületi költségvetési szervként mûködõ
a) Akadémia Könyvtárra (a továbbiakban: Könyvtár),
b) Támogatott Kutatóhelyek Irodájára (a továbbiakban:

TKI),
c) Nemzetközi Együttmûködési Irodára (a továbbiakban:

NEI),
d) a Kutatásszervezési Intézetre (a továbbiakban: KSZI),
e) az Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemelte-

tése (a továbbiakban: ALFA)
f) az Akadémia területi bizottságai titkárságára és
g) a jóléti intézményekre (a továbbiakban együtt: intéz-

mény), illetve
h) az a)�g) pontban megjelölt intézményekkel közalkalma-

zotti jogviszonyban álló fõigazgató, fõigazgató-helyettes,
igazgató, titkárságvezetõ és intézményvezetõ (a további-
akban együtt: vezetõ) beosztású közalkalmazottakra.

2. Akadémiai hatáskörben gyakorolt alapvetõ munkáltatói
jogok:

a) a magasabb vezetõi, illetve vezetõi beosztás ellátásával
történõ megbízás, a vezetõi illetménypótlék megállapí-
tása, a megbízás visszavonása;

b) a kinevezés (a közalkalmazott besorolása, illetményé-
nek, illetménypótlékának, kereset-kiegészítésének
megállapítása, munkakörének, munkavégzési helyének
meghatározása);

c) a kinevezés módosítása;
d) a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése (közös

megegyezéssel, áthelyezéssel, felmentéssel, lemondás
elfogadásával);

e) a munkavégzés alóli mentesítés a felmentés ideje alatt;
f) a végkielégítés - jogszabályban elõírt - mértékének

megállapítása felmentés, rendkívüli lemondás esetén;
g) az összeférhetetlenség megállapítása;
h) az üzleti titokkör meghatározása.

3. Akadémiai hatáskörben gyakorolt egyéb munkáltatói
jogok:

a) a közalkalmazotti jogviszonyban munkaköri kötelezett-
ségként alkotott tudományos mûvek körének meghatá-
rozása;

b) a fegyelmi eljárás megindítása (a vizsgálóbiztos és a
fegyelmi tanács tagjainak kijelölése);

c) a fegyelmi büntetés kérdésében való szavazás a fe-
gyelmi tanács elnökeként;

d) a fegyelmi eljárás megszüntetése a fegyelmi eljárás
megindítójaként;

e) a magasabb fizetési fokozat eléréséhez szükséges vára-
kozási idõ csökkentése;

f) a minõsítés;
g) a közalkalmazott munkaidejét részben vagy egészben

érintõ munkavégzésre irányuló további jogviszony lé-
tesítéséhez való hozzájárulás vagy annak megtagadása;

h) a közalkalmazott munkaidejét nem érintõ munkavégzés-
re irányuló további jogviszony létesítése elõzetes beje-
lentésének tudomásul vétele, illetve összeférhetetlenség
esetén a további jogviszony létesítésének megtiltása;

i) a közalkalmazotti jogviszony megszûnésének megál-
lapítása;

j) a vezetõkre vonatkozó jutalmazási szabályzatban fog-
laltaktól eltérõ anyagi ösztönzés jóváhagyása, illetve az
intézményi hatáskörben megállapított jutalmazás utóla-
gos tudomásul vétele;

k) az évi rendes szabadság és a pótszabadság kiadása;
l) a hivatalos külföldi utak bejelentésének és a helyettesí-

tõ személy kijelölésének tudomásulvétele;
m) a jubileumi jutalomra jogosító közalkalmazotti jogvi-

szony idõtartamának megállapítása és a jubileumi juta-
lom kifizetésérõl való gondoskodás.

4. Intézményi hatáskörben gyakorolt munkáltatói jogok:
a) a jutalmazás;
b) a közalkalmazotti jogviszony megszûnésérõl szóló iga-

zolás kiadása;
c) a tizenharmadik havi illetmény kifizetésérõl való gon-

doskodás.
5. Az Akadémia elnöke gyakorolja a 2. pont a) alpontjában

megjelölt munkáltatói jogokat a Könyvtár fõigazgatója és
fõigazgató-helyettese tekintetében. Megbízás csak nyil-
vános pályázat elfogadásával adható. A pályázatot az
Akadémia elnöke által felkért szakmai bizottság vélemé-
nyezi, amelynek tagja egy-egy a közalkalmazotti tanács,
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illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált tag is.
A fõigazgató-helyettes pályázatát elbíráló szakmai bi-
zottságnak tagja a fõigazgató is.

A fõigazgató esetében az oktatási és kulturális minisz-
ter elõzetes véleményét is meg kell kérni.

6. A Könyvtár fõigazgatója tekintetében
- az Akadémia elnöke gyakorolja a 2. pont b)�h) al-

pontjaiban
- az Akadémia fõtitkára gyakorolja a 3. pont a)�j) al-

pontjaiban,
- az Akadémia Titkársága Kutatóintézeti Fõosztálya ve-

zetõje a 3. pont k)�l) alpontjaiban,
- az Akadémia Titkársága Pénzügyi Fõosztályának veze-

tõje gyakorolja a 3. pont m) alpontjában megjelölt
munkáltatói jogokat.

7. Az Akadémia fõtitkára gyakorolja a 2. pont a)�h)
alpontjaiban és a 3. pont a)�l) alpontjaiban megjelölt
munkáltatói jogokat a TKI, a NEI és a KSZI igazgatója,
illetve az Akadémia területi bizottságai titkárságának
titkárságvezetõje tekintetében. A KSZI és az Akadémia
területi bizottságai titkárságának titkárságvezetõje kine-
vezése, illetve vezetõi megbízása, a vezetõi megbízás
visszavonása az Akadémia elnökének elõzetes egyetér-
tésével történhet.

8. Az Akadémia fõtitkára gyakorolja a 2. pont a)
alpontjában megjelölt munkáltató jogot az ALFA és a
jóléti intézmények vezetõje tekintetében.

9.  Az Akadémia Titkársága Pénzügyi Fõosztályának ve-
zetõje gyakorolja a 2. pont b)�h) alpontjaiban és a 3.
pont a)�m) alpontjaiban megjelölt munkáltatói jogokat
az ALFA vezetõje, a 3. pont m) alpontjában megjelölt
munkáltatói jogot a TKI, a NEI és a KSZI vezetõje te-
kintetében.

10. Az Akadémia Titkársága Jogi és Igazgatási Fõosztályá-
nak vezetõje gyakorolja a 2. pont b)�h) alpontjaiban és
a 3. pont a)�m) alpontjaiban megjelölt munkáltatói jo-
gokat a jóléti intézmények vezetõje tekintetében.

11. A 4. pont a) alpontjában megjelölt munkáltatói jog
gyakorlása során az akadémiai költségvetési szervek
vezetõinek jutalmazási szabályzatában (F�435/95), a b)
és a c) alpontokban megjelöltek esetén pedig, a foglal-
koztató intézet érvényes szervezeti és mûködési sza-
bályzatában foglaltak szerint kell eljárni intézeti hatás-
körben.

12. E szabályzat személyi hatálya alá tartozó vezetõvel
kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggõ
intézkedések � a 4. pontban foglaltak kivételével � elõ-
készítésérõl, azok döntés utáni végrehajtásáról, valamint
a munkaügyi nyilvántartás kialakításáról és az iratok
megõrzésérõl az Akadémia Titkárságának Jogi és Igaz-
gatási Fõosztálya gondoskodik, szükség szerint az érin-
tett társfõosztállyal együttmûködve.

13. Jelen szabályzat a kihirdetését követõ hónap 1. napján
lép hatályba.

Vizi E. Szilveszter s. k.             Meskó Attila s. k.

TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora
cím adományozásáról

BARTÓK ISTVÁN
�»Nem egyéb, hanem magyar poézis« Sylvester János
nyelv- és irodalomszemlélete európai és magyar össze-
függésekben� címû munkája alapján,

CSORBA PÉTER
�Tájszerkezet-kutatások és tájmetriai mérések Magyaror-
szágon� címû munkája alapján,

KORONDI PÉTER
�Csúszómódszabályozás a teljesítményelektronikában és
mechatronikában� címû munkája alapján,

KÁLMÁN JÁNOS
�Genomikai és metabolomikai eltérések alzheimer-kórban
és kísérletes modelljeiben� címû munkája alapján,

MARSOVSZKYNÉ MAGYAR ESZTER
�Felzárkózás és élretörés a Festetics hitbizomány erdõ-
gazdálkodásában a 18�19. század fordulóján� címû
munkája alapján,

MELIKA GEORGE
�A nyugat-palearktikus gubacsdarazsak (Hymenoptera:
Cynipidae) szisztematikája és filogenetikája� címû mun-
kája alapján,

STIRLING ANDRÁS
�Reakciómechanizmusok felderítése, szerkezeti és spekt-
roszkópiai problémák megoldása kvantumkémiai szimu-
lációkkal� címû munkája alapján,

TAKÁCS GÁBOR
�Végesméret effektusok a kvantumtérelméletben� címû
munkája alapján,

TRETTER LÁSZLÓ
�Az oxidatív stress bioenergetikája a központi idegrend-
szerben� címû munkája alapján,

TÓTH ZOLTÁN
�Kísérletek a foglalkozásstatisztika társadalomtörténeti
értelmezésére� címû munkája alapján,

ZELKÓ ROMÁNA
�Amorf polimer segédanyagok fizikai öregedésének ha-
tása a gyógyszerforma fizikai stabilitására� címû munká-
ja alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.
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TÁJÉKOZTATÓ

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat elnyert pályázókról

Boóc Ádám (MTA Jogtudományi Intézet)
a Választott bírák kizárásának szabályozása

Gyõri Róbert (MTA Regionális Kutatások Központja)
A térszerkezet átalakulásának elemei a Kisalföld déli
részén (a 18. sz. végétõl a 20. sz. elejéig)

Hegedûs Béla (MTA Irodalomtudományi Intézet)
 a Propedeutica Kalmáriana: Kalmár György (1726-?)
nyelvelméletérõl

Józsa Krisztián (MTA Szegedi Tudományegyetem Képes-
ségkutató Kutatócsoport)
Az elsajátítási motiváció

Neumann Tibor (MTA � Szegedi Tudományegyetem �
Magyar Országos Levéltár, Magyar Medievisztikai
Kutatócsoport)
 A Korlátköviek. Egy elõkelõ család története és politi-
kai szereplése a 15�16. században

Turai Tünde (MTA Néprajzi Kutatóintézet)
 az Öregek társadalomnéprajzi vizsgálata

Elekes Márton (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóin-
tézet)
a Fraktálok és mértékek

 Pap Gyula (MTA-ELTE Egerváry Jenõ Kombinatórikus
Optimalizálási Kutatócsoport)
a Kombinatórikus algoritmusok: párosítási és pakolási
feladatok

Röst Gergely (MTA Szegedi Tudományegyetem Analízis
és Sztochasztika Kutatócsoport)
a Delay differential equations - qualitative theory for
non-monotone feedback and some applications to
mathematics epidemiology

Bánóczi Zoltán (MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport)
az Enzimaktiváló és enzimszubsztrát peptidek, valamint
tumorgátló szerek célbajuttatása sejtpenetráló peptidekkel

Héja László (MTA Kémiai Kutatóközpont Biomolekuláris
Kémiai Intézet)
a Glutaminsav-GABA cserefolyamat a központi ideg-
rendszerben

Tárkányi Gábor (MTA Kémiai Kutatóközpont Szerkezeti
Kémiai Intézet)
az NMR módszerek alkalmazása fémkomplexek szerke-
zetvizsgálatában

Barnaföldi Gergely Gábor (MTA KFKI Részecske- és
Magfizikai Kutatóintézet)
az erõsen kölcsönható anyag vizsgálata földi és égi la-
boratóriumokban

 Dombi Péter (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóin-
tézet)
a Fázismodulált szuperkontinuum elõállítása hosszú re-
zonátoros Ti:zafir oszcillátorral és a Kevés optikai cik-
lusból álló lézerimpulzusok vivõ-burkoló fázisainak
hatása ponderomotoros felületi plazmonos elektron
gyorsításra

Kiss Tamás (MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató-
intézet)
a Hippokampális ritmusok kialakulása, funkciója, far-
makológiai profilja és modulációja

Lazarovits Bence (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kuta-
tóintézet)
a Felületi nanostruktúrák mágneses tulajdonságai

Arányi Tamás (MTA Szegedi Biológiai Központ Enzi-
mológiai Intézet)
az ABC-transzporter gének transzkripciós szabályozása

Dallos Attila (MTA Szegedi Tudományegyetem Dermato-
lógiai Kutatócsoport)
a Neuropeptidek szerepe a bõr fiziológiás mûködésében

Gyõrffy Balázs (MTA-Semmelweis Egyetem Gyermek-
gyógyászai és Nephrológiai Kutatócsoport)
 az individulaizált kemoterápia experimentális és rend-
szerbiológiai alapjai

Kovári Júlia�Tóth Judit�Varga Balázs (MTA Szegedi Bio-
lógiai Központ Enzimológiai Intézet)
a homotriemer dUTPáz enzimcsalád egyes prokarióta
és enkarióta képviselõinek szerkezeti és funkcionális
analízise

Nyíri Gábor (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet)
a Hippocampal GABAergic synapses possess the
molecular machinery for retrograde nitric oxide
signaling

Orci Kirill Márk (MTA Magyar Természettudományi Mú-
zeum Állatökológiai Kutatócsoport)
az Egyenesszárnyú rovarok közösségökológiai és
bioakusztikai vizsgálata

Szabó-Fodor Judit (MTA Kaposvári Egyetem Állattenyész-
tési és Állathigiéniai Kutatócsoport)
a fumonizin B1 mikotoxin kinetikájának és metaboliz-
musának vizsgálata in vivo és in vitro

Szirmai Orsolya (MTA-Szent István Egyetem Növényöko-
lógiai Kutatócsoport)
a Jellegzetes vízi és vízparti növénytársulások a Tisza-
folyó mentén

Ughy Bettina (MTA Szegedi Biológiai Központ Növény-
biológiai Intézet )
A cianobaktériumok fotoszintetikus apparátusában ta-
lálható fénybegyûjtõ komplexek, speciális lipidek és ka-
rotinok szerepének vizsgálata

címû pályamunkájukkal

Akadémiai Ifjúsági Díjat nyertek el.

A Díjakat az Akadémia fõtitkára március 13-án ünnepé-
lyes fogadáson adta át a díjazottaknak.

Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat
elbírálásáról

Dr. Ripszné Judik Katalin MTA Geokémiai

Kutatóintézet 100 000 Ft

Dr. Farkas Arnold Péter MTA KK Reakciókinetikai

Kutatólaboratórium 100 000 Ft

Dr. Schöll Károly MTA Ökológiai és Botanikai

Kutatóintézet 100 000 Ft

Matkovicsné

dr. Varga Andrea 

MTA SZBK Enzimológiai

Intézet 100 000 Ft

Dr. Nemes Gusztáv MTA Közgazdaságtudományi

Intézet 100 000 Ft

Dr. Horváth Tünde MTA Régészeti Intézet 100 000 Ft

Dr. Bodnár Ibolya MTA-SE Neuromorfológiai és

Neuroendokrin Kutatócsoport 100 000 Ft
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének
Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Kuratóriuma pályázatot hirdet
az intézet fõigazgatói munkakörének betöltésére

A munkakör leírása:
� az intézet tudományos tevékenységének és gazdálko-

dásának irányítása,
� az intézeti munka szervezeti koordinálása, ideértve a

személyzeti ügyekben való döntéseket is,
� az intézet magyarországi és nemzetközi kapcsolatainak

fenntartása, illetve erõsítése,
� az intézet kiadványainak szerkesztése, illetõleg az erre

vonatkozó munka koordinálása.
 

 A pályázóval szembeni követelmények:
� legalább az MTA doktora, illetve a tudományok dokto-

ra fokozat megléte a történettudomány vagy valamely
más rokon társadalomtudomány területén,

� kimagasló eredmények az intézet profiljának megfelelõ
kutatások valamely területén,

� a jelenkori magyar és közép-európai történelemben
való speciális jártasság,

� a társadalomtudományi kutatások vezetésében való
jártasság és legalább két világnyelven való tárgyalóké-
pesség.

 

 A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázónak az intézet továbbfejlesztésére vonatkozó

elképzeléseit,
� a pályázó teljes tudományos bibliográfiáját,
� szakmai életrajzát és tudományos eredményeinek rövid

összefoglalását,
� jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának

és fizetésének megjelölését.
A pályázathoz mellékelni kell a diplomák másolatát.
A megbízatás 3 éves idõtartamra szól.

A pályázatot a Kuratórium elnökének címezve (Kende Pé-
ter, 1074 Budapest, Dohány u. 74., postacím: 1410 Budapest
Pf.: 218) legkésõbb 2008. május 15-ig kell benyújtani.

 Kende Péter s.k.

KÖZLEMÉNY

Az Akadémiai Értesítõ 2007. december 14-ei számában,
a Filozófiai Kutatóintézet igazgatói munkakörére meghirde-
tett pályázati felhívást a mai napon (2008. március 17.)
visszavonom.

A pályázat visszavonását az indokolja, hogy a pályázat
közzétételét követõen került olyan gazdasági helyzetbe az
Intézet, amelynek ismeretében a pályázat nem került volna
kiírásra.

A döntésrõl a pályázati felhívásra érvényes pályázatot
benyújtó pályázók személyre szólóan is értesítés kapnak.

 Dr. Meskó Attila
az MTA fõtitkára

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a végrehajtására kiadott 49/1993. (III. 26.) Kor-
mányrendeletben foglaltak alapján lefolytatott pályázati
eljárás eredményeként, az MTA elnöke 2008. április 15-tõl
2011. június 30-ig tartó határozott idõre, Magyar Tibort
bízta meg Állatorvos-tudományi Kutatóintézet igazgatói
munkakörének ellátásával.

Jogi és Igazgatási Fõosztály

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke minden hónap elsõ hétfõjén 16 �17 óra között �
bármely természetû ügyben � fogadóórát tart. Az Aka-
démia köztestületi tagjainak más idõpontokban is rendel-
kezésére 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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