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SZEMÉLYI RÉSZ

 Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köz-
társaság elnöke � a miniszterelnök elõterjesztésére �

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

dr. Kulcsár Kálmán Állami-díjas és Széchenyi-díjas jo-
gásznak, az MTA rendes tagjának, nyugalmazott egyetemi
tanárnak,

a jog és jogszociológia, valamint a modernizáció terén
végzett, határainkon túl is nagyra becsült oktatói, kutatói és
tudományos életmûve elismeréseként.

dr. Ritoók Zsigmond Széchenyi-díjas filológusnak, törté-
nésznek, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem nyugalmazott tanszékvezetõ egyetemi
tanárának,

a görög és római irodalom, az antikvitás esztétikája, az
ókortudomány története terén végzett kutatásaiért, közel hat
évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült életmûve elis-
meréseként.

Vékás Lajos akadémikusnak, Széchenyi-díjas jogásznak,
egyetemi tanárnak,

több évtizedes, a polgári jog és a nemzetközi magánjog
területén végzett példaértékû, határainkon túl is számon
tartott tudományos, kutatói és oktatói tevékenysége elisme-
réseként.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

dr. Daróczy Zoltánnak, az MTA rendes tagjának, Szé-
chenyi-díjas matematikusnak, a Debreceni Egyetem TTK
Matematikai Intézete egyetemi tanárának,

több évtizedes tudományos, kutatói és oktatói munkássá-
ga, nemzetközileg is számon tartott példaértékû tevékeny-
sége elismeréseként.

dr. Halász Gábornak, az MTA rendes tagjának, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem TTK Analízis Tanszék
egyetemi tanárának,

a számelmélet, az analízis és a valószínûségszámítás terü-
letén elért, nemzetközileg is számon tartott eredményeiért,
oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként.

dr. Szolcsányi János Széchenyi-díjas orvosnak, farmako-
lógusnak, az MTA rendes tagjának, a Pécsi Tudomány-

egyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és
Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanárának,

a hazai és nemzetközi farmakológiai kutatások területén
elért eredményeiért, aktív tudománypolitikai és tudomány-
szervezõi munkássága elismeréseként;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

dr. Stoll Bélának, az irodalomtudomány kandidátusának,
az MTA Irodalomtudományi Intézet nyugalmazott iroda-
lomtörténészének,

a modern magyar textológia területén végzett tevékeny-
ségéért, a klasszikus íróink tudományos igényû szövegkia-
dási elveinek megalapozásáért, irodalomtörténészi munkás-
ságáért, a magyar reneszánsz és barokk költészet, valamint
a XX. századi magyar líra kutatásában elért eredményeiért.

dr. Szendrei Janka zenetörténésznek, karnagynak, az
MTA doktorának, az MTA Zenetudományi Intézet tudo-
mányos tanácsadójának; a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem egyetemi tanárának,

a magyarországi és európai liturgikus egyszólamúság
történetének nemzetközi rangú kutatásaiért;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

dr. Barkóczi Lászlónak, a történettudomány kandidátu-
sának, az MTA Régészeti Intézete nyugalmazott igazgató-
helyettesének,

az ókortudomány és a római régészet területén végzett
több évtizedes, tudományos kutatói és publikációs tevé-
kenysége elismeréseként.

dr. Cserbák András néprajzkutatónak, az MTA doktorá-
nak, a teológia doktorának, az MTA Könyvtára munkatár-
sának,

a könyvtár-informatikai fejlesztések területén végzett
munkája, kutatói, szerkesztõi tevékenysége elismeréseként.

dr. Laki Mihálynak, az MTA doktorának, az MTA Köz-
gazdaságtudományi Intézet tudományos fõmunkatársának,

a vállalati gazdálkodás, a privatizáció, az új hazai vállal-
kozói réteg és a piacok rendszerváltás utáni átalakulásának
témakörében végzett kutatásaiért.

dr. Váncza Józsefnek, az MTA Számítástechnikai és Au-
tomatizálási Kutatóintézete tudományos fõmunkatársának;

a kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység, az egye-
temi oktatás és a doktorandusz képzés összekapcsolódó,
magas színvonalú mûveléséért, különös tekintettel a terme-
lésirányítási rendszerek elméletére és a GE Lighting nagy-
kanizsai lámpagyárában bevezetett termelésirányítási rend-
szer kifejlesztésében játszott szerepéért;
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a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

Mosoni Istvánnénak, az MTA Kutatásszervezési Intézet
igazgatóhelyettesének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

Törcsvári Aurélnak, az Akaprint Nyomdaipari Kft.,
MMSZ2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének
állásfoglalásai

a 2008. július 15-én megtartott ülésérõl

Köszöntés, a napirend elfogadása

Pálinkás József elnök köszöntötte a megjelenteket a rend-
kívüli elnökségi ülésen. Ismertette az elõre kiküldött napi-
rendi pontokat, amelyekhez elõzetesen írásos észrevétel nem
érkezett. Az elnökség tagjai a napirendet elfogadták.

Az elnök bejelentette, hogy az elnökségi ülésrõl tartalmi
jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyv hitelesítésére felkérte
Faigel Gyula és Szász Domokos osztályelnököket. A jegy-
zõkönyvet Bertók Krisztina vezeti az ülésen.

Pálinkás József elnök külön köszöntötte a tudományos
osztályok legutóbbi elnökségi ülés óta meg-, illetve újravá-
lasztott elnökeit: Paládi-Kovács Attilát, a Nyelv- és Iroda-
lomtudományok Osztálya új elnökét, Szabó Miklóst, a
Filozófiai és Történettudományok Osztálya újraválasztott
elnökét, Solti Lászlót, az Agrártudományok Osztálya új
elnökét, Romics Lászlót, az Orvosi Tudományok Osztálya
újraválasztott elnökét, Gyulai Józsefet, a Mûszaki Tudomá-
nyok Osztálya újraválasztott elnökét, a távollevõ Závodszky
Pétert, a Biológiai Tudományok Osztálya új elnökét és az
õt az ülésen helyettesítõ Bíró Pétert, az osztály újraválasz-
tott elnökhelyettesét, távollétében Török Ádámot, a Gazda-
ság- és Jogtudományok Osztálya újraválasztott elnökét és a
jelenlevõ Korinek Lászlót, az osztály új elnökhelyettesét,
Ádám Józsefet, a Földtudományok Osztálya újraválasztott
elnökét és Faigel Gyulát, a Fizikai Tudományok Osztálya
új elnökét.

Köszöntötte az elnökségi ülésen elsõ alkalommal részt-
vevõ Roósz Andrást, a Felügyelõbizottság új elnökét.

Az elnök szavazásra bocsátotta az elõzetesen kiküldött, a
2008. június 3-i ülésrõl készült jegyzõkönyvet. Az elnökség
tagjai a jegyzõkönyvet ellenszavazat nélkül elfogadták.

I. napirendi pont.
Az Akadémiai törvény elõkészítése

Pálinkás József elnök ismertette, hogy az ülés helyszínén
kiosztott törvényfogalmazvány már tartalmazza a tudomá-
nyos osztályokon történt tárgyalások nyomán megfogalma-
zott kiegészítéseket. Az iratban szerepelnek azok a módosí-
tások, kiegészítések is, amelyeket az akadémikusok és
doktorképviselõk tettek. A törvényjavaslatot az osztályok-
kal párhuzamosan megkapták az intézetek igazgatói és a
Titkárság fõosztályvezetõi is. A beérkezett javaslatok
alapján állt össze az új anyag.

A tudományos osztályoktól az elnök két kérdésben kért
szavazást:

1) a kiküldött tervezet elfogadható-e az Akadémia által a
kormánynak megküldendõ új javaslatként; illetve

2) elfogadják-e, hogy a javaslatot a közgyûlésen szava-
zati joggal rendelkezõk többségi támogatása esetén közgyû-
lés összehívása nélkül küldje meg az MTA elnöke a kor-
mánynak.

Az elõzetesen kiküldésre került, a szavazások eredmé-
nyét tartalmazó összefoglalás szerint 345 szavazatot adtak
le a tudományos osztályokon az akadémikusok és a doktor-
képviselõk. Az elsõ kérdésre 321 igen szavazat érkezett,
azaz 93%-os a támogatottság, a második kérdésre 316 igen
szavazatot adtak le, azaz 92%-os a támogatottság. A szava-
zatok száma alapján a közgyûlésen szavazásra jogosultak
66%-a vett részt az osztályüléseken, és a közgyûlésen sza-
vazásra jogosultak 61%-a szavazott támogatólag. A Fizikai
Tudományok Osztálya javasolta, hogy az államigazgatási
egyeztetések után kerüljön sor rendkívüli közgyûlés össze-
hívására. Pálinkás József elnök bejelentette, hogy ameny-
nyiben a kormány által a közigazgatási egyeztetési eljárás
során visszaküldött javaslat az MTA által benyújtotthoz
képest lényeges módosítást tartalmaz, mindenképpen sor
kerül a közgyûlés összehívására.

A tudományos osztályokon is felmerült a jogi szakértõk-
kel már tárgyalt javaslat, hogy ne új törvényjavaslatként,
hanem törvénymódosításként kerüljön kodifikálásra, majd
beadásra a törvényfogalmazvány. Az MTA elnöke által a
kodifikálásra felkért jogászok ezért megvizsgálják, hogy az
osztályok által elfogadott törvényfogalmazvány milyen
mértékben tartalmaz változtatásokat a jelenleg hatályos
törvényhez képest, és ennek megfelelõen készítik el a tör-
vényfogalmazványnak megfelelõ kodifikált törvényjavasla-
tot, vagy az új törvényt.

A kodifikált törvényjavaslat az általános és részletes in-
doklással szeptember közepére készül el.

Pálinkás József elnök bejelentette, hogy a kormány tagja-
ival elõzetesen egyeztette a törvényjavaslat legfontosabb
elemeit. A parlamenti pártok képviselõivel várhatóan au-
gusztus hó folyamán tárgyal.

Az elnök az elnökség tagjainak felhatalmazását kérte,
hogy a törvénytervezetet Molnár Károly kutatás-fejlesz-
tésért felelõs tárca nélküli miniszternek megküldje. Köszö-
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netét fejezte ki az osztályelnököknek és munkatársaiknak,
hogy a törvénytervezet tárgyalását ilyen feszített ütemben
végrehajtották.

21/2008. állásfoglalás

1. Az elnökség tagjai köszönettel tudomásul veszik az Aka-
démiai törvény tudományos osztályokon folytatott vitájá-
ról és a szavazások eredményérõl szóló elnöki beszámo-
lót.

2. Az elnökség tagjai megerõsítik az osztályokon történt
szavazás eredményét. Megállapítják, hogy az osztályok
tagjai és a közgyûlési doktor képviselõk a törvényfogal-
mazványt 321 igen, 20 nem és 4 tartózkodás mellett el-
fogadták az Akadémia által a kormánynak megküldendõ
akadémiai törvényre vonatkozó javaslatként. Megállapít-
ják továbbá, hogy az osztályok tagjai és a közgyûlési
doktor képviselõk 316 igen, 23 nem és 6 tartózkodás
mellett elfogadták, hogy a törvényfogalmazványt kodifi-
kálás után az Akadémia elnöke a közgyûlés összehívása
nélkül küldje meg a kormánynak.

3. Az elnökség tagjai a szavazati arányok ismeretében fel-
hatalmazzák Pálinkás Józsefet, az MTA elnökét, hogy a
törvényfogalmazvány kodifikált tervezetét Molnár Kár-
oly kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszternek
megküldje.

II. napirendi pont.
Tájékoztató a Magyar Tudomány Ünnepe 2008. ren-
dezvénysorozat koncepciójáról és elõkészületeirõl.

Pálinkás József elnök bejelentette, hogy a Magyar Tu-
domány Ünnepe rendezvénysorozat megújításáról készült
anyagot, amelyet a Vezetõi Kollégium is megtárgyalt és
jóváhagyólag tudomásul vett, Csépe Valéria fõtitkárhelyet-
tes asszony, a program felelõs vezetõje ismerteti. 2008-at
az ENSZ a Föld Bolygó Nemzetközi Évének nyilvánította,
ezzel összhangban a Rendezvénytanács a Magyar Tudo-
mány Ünnepe vezérgondolatául is ezt a témát választotta. A
rendezvénysorozat mottója: �A tudomány az élhetõ Föl-
dért�. Az országos megnyitó ünnepség 2008. november 3-
án délelõtt 10 órakor lesz az MTA Székházának Díszter-
mében. A hagyományoknak megfelelõen a Széchenyi-
emléknap a Magyar Tudomány Ünnepe elõnapján, október
31-én Nagycenken, a Széchenyi-mauzóleumban emlékbe-
széddel, koszorúzással kezdõdik, amelyet faültetés követ az
Akadémiai Emlékerdõben. Az emléknap tudományos elõ-
adással zárul. Az elnök felkérte Csépe Valériát prezentáció-
ja megtartására.

Csépe Valéria prezentációjában ismertette, hogy új kon-
cepciója van az Magyar Tudomány Ünnepe 2008-nak. A
hagyományokat részben megtartva, de mégis megújítva
igyekszik az MTA a magyar tudományt népszerûsíteni. Az
elmúlt évek során az MTÜ-höz kapcsolódó rendezvények
száma egyre bõvülõ országos rendezvénysorozattá nõtte ki
magát. Az igazán kiemelt rendezvények száma azonban
alacsony maradt. A webes megjelenést, a program népsze-
rûsítését évek óta biztosítja a www.tudomanyunnep.hu
honlap.

A 2008-as év fõ újítása a kiemelt rendezvények hete. A
Magyar Tudomány Ünnepe kiemelt rendezvényeire 2008.

november 3�7. között az MTA Székházában kerül sor. A
kiemelt hét tematikus napokra tagolódik, ezeket a négy
elem és ötödikként az ember szimbolizálja. Mindegyik
tematikus napon délelõtt 10 órától 45 perces nyitó elõadá-
sok hangzanak el a Díszteremben. Az esemény zárónapja
Debrecenben lesz -, hagyományteremtõ szándékkal - a
következõ évi tudományünnepi helyszínen. Az MTA fel-
kérte a társrendezõket, akik � A tudomány az élhetõ Föl-
dért� központi témához kapcsolódóan a �Föld�, �Víz�,
�Levegõ�, �Tûz� �Ember� tematikus napokon kiemelt ren-
dezvénnyel kívánnak megjelenni, hogy kidolgozott prog-
ramjavaslataikat juttassák el Csépe Valéria, az MTA fõtit-
kárhelyettese részére, 2008. szeptember 15-ig. A Magyar
Tudomány Ünnepe kiemelt rendezvényeinek befogadásá-
ról, és ezzel az MTA Székházában helyszín biztosításáról
az MTA 2008. szeptember 22-ig dönt, és a döntésrõl e-
mailben értesíti a javaslatok beküldõit. A nem kiemelt
rendezvények bejelentése a továbbiakban is a tárcák feje-
zetszerkesztõinél történik. Egy speciális szerveren folyik
majd a rendezvények weben történõ rögzítése, a tárcák
önállóan tölthetik fel programjaikat augusztus 28-tól októ-
ber 10-ig.

Pálinkás József elnök összefoglalásként elmondta, hogy
ezzel az új koncepcióval reményei szerint összefogottabbá,
tematikusabbá válik a rendezvénysorozat.

Ádám József osztályelnök ismertette a Föld éve kapcsán
létrejött Magyar Nemzeti Bizottság mûködését és felaján-
lotta együttmûködésüket a tematikus hét programszervezé-
sét illetõen.

22/2008. állásfoglalás

1. Az elnökség tagjai köszönettel tudomásul vették Csépe
Valéria fõtitkárhelyettes tájékoztatóját az MTÜ 2008. évi
koncepciójáról és elõkészületeirõl.

2. Az elnökség tagjai támogatják a �Tudomány az élhetõ
Földért� mottó köré csoportosuló rendezvénysorozatot és
a tematikus hét szimbolikáját.

3. Az elnökség tagjai elõremutató kezdeményezésként
üdvözlik a kiemelt rendezvényekre vonatkozó javaslatot,
amely a rendezvénysorozat koncentráltabb megjelenésé-
ben nagy szerepet játszhat.

4. Az elnökség tagjai egyetértenek azzal, hogy 2008-ban a
november 3-a és 7-e közötti kiemelt rendezvényekre az
MTA Székházában, illetve november 7-én a Debreceni
Területi Bizottság székházában kerüljön sor.

III. napirendi pont.
A World Science Forum szervezeti kereteinek és titkár-
ságának átalakítása

Pálinkás József elnök ismertette, hogy a WSF szervezeti
kereteinek átalakítását javasolta az elõzetesen kiküldött
szervezeti felépítés szerint.

Az átalakítás lényege, hogy létrejön az International
Steering Committee, elnöke Vizi E. Szilveszter, az MTA
elõzõ elnöke. Pálinkás József elnök kéri, hogy a társada-
lomtudományi osztályok elnökei javasoljanak a Steering
Committe tagjai közé nemzetközileg elismert társadalom-
tudóst is. Létrejön a Board of the World Science Forum,
amely a WSF szervezõbizottsága szerepét is betölti.
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 A Steering Committee összetételébõl adódóan az aktív
szervezésben nem tud részt venni, a tematika és a meghí-
vottak listájának összeállítása a fõ feladata, illetve a Board
javaslatainak jóváhagyása.

A szervezési és a pénzügyi felelõsség az Akadémiát ter-
heli, ezért is szükséges az átalakítás. A WSF-titkárság a
Vezetõi Kollégium egyetértésével szervezetileg az Elnöki
Titkársághoz kerül augusztus 1-jével. A WSF szervezési
költségeit � beleértve a Titkárság mûködési költségeit is � a
Miniszterelnöki Hivatal biztosítja.

23/2008. állásfoglalás

Az elnökség tagjai egyetértettek a World Science Forum
Series Steering Committee és a Board of the WSF javasolt
létrehozásával, továbbá a WSF titkárságának átalakításával.

IV. napirendi pont.
Az elnöki bizottságok megújítása

Pálinkás József elnök ismertette, hogy az elnökség
19/2008. sz. állásfoglalása határozott az elnökségi, elnöki
és vezetõi kollégiumi bizottságok újjáalakításáról és a bi-
zottsági elnökökrõl. Mivel jelen ülésre rendkívüli idõpont-
ban került sor, így a bizottságok egy részének megújítására
nem került még sor. Mint az elnökség tagjai a kiküldött
anyagból is láthatták, négy bizottság (a Közoktatási Bizott-
ság, a Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bizottság, a Nyugati
Magyar Tudományos Tanács és a Környezettudományi
Elnöki Bizottság) esetében történt meg a tagság megújítása,
illetve a titkár személyének kijelölése. A bizottsági névso-
rokat elõre kiküldték az elnökség tagjainak. A Nyugati
Magyar Tudományos Tanács esetében a javított névsor, a
tanácsadó testület névsorával együtt a helyszínen kiosztásra
került.

A Közoktatási Bizottsággal kapcsolatosan az elnök is-
mertette, hogy a napokban nagy visszhangot kiváltott, a
természettudományos tárgyak oktatásáról szóló sajtóhírek
miatt Hiller István oktatási miniszterhez levelet írt, amely-
ben javasolta, hogy a minisztérium megfelelõ osztályai és
az MTA Közoktatási Bizottsága együttmûködve tegyenek
megfelelõ megújítási javaslatot a magyar természettudomá-
nyos közoktatásra vonatkozólag.

Az elnök javasolta, hogy a további elnökségi, elnöki és
vezetõi kollégiumi bizottságok elnökei (Anyanyelvünk
Európában Elnöki Bizottság, Magyar Tudományosság
Külföldön Elnöki Bizottság, Könyvtári Bizottság, Szociális
Bizottság és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága) az MTA
elnökével egyetértésben a soron következõ, szeptemberi
elnökségi ülésre terjesszék elõ tagnévsoraikat.

Ádám József osztályelnök a Közoktatási Bizottság felé
jelezte, hogy a tudományos osztálynak lesz személyi javas-
lata a bizottság kiegészítésére.

24/2008. állásfoglalás

1. Az elnökség tagjai köszönettel tudomásul vették a je-
len ülésre beterjesztett négy bizottság (Közoktatási Bizott-
ság, Kutatási Infrastruktúra Elnöki Bizottság, Nyugati Ma-
gyar Tudományos Tanács és a Környezettudományi Elnöki
Bizottság) tagjainak névsorát.

2. Az elnökség tagjai egyetértenek azzal, hogy a további

elnökségi, elnöki és vezetõi kollégiumi bizottságok elnökei
(Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság, Magyar Tu-
dományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Könyvtári Bi-
zottság, Szociális Bizottság és Nemzetközi Kapcsolatok
Bizottsága) az MTA elnökével egyetértésben a soron kö-
vetkezõ, szeptemberi elnökségi ülésre terjesszék elõ java-
solt tagnévsoraikat.

V. Egyebek

1. Pálinkás József elnök tájékoztatta az elnökség tagjait,
hogy a Nemzeti laboratóriumok nyertes pályázatainak
nyomán a bizottság pályázat alapján hat intézetet gyõz-
tesnek hirdetett ki és 50 millió Ft-ot ítélt oda a koncepci-
ók írására laboratóriumonként. Elnöki jogkörénél fogva
ennek az összegnek a felét zárolta, az intézetenként 25-
25 millió Ft-ot pedig az adott laboratóriumok fejlesztésre
költhetik. A jelentések beérkezése után a fennmaradó
összeg odaítélésérõl késõbb születik döntés. Pálinkás Jó-
zsef elnök magával a koncepcióval, hogy az MTA inté-
zethálózatán belül legyenek kiemelten fejlesztendõ labo-
ratóriumok, egyetért, Bajnai Gordon miniszter úrral már
tárgyalt is egy infrastrukturális pályázat kiírásáról az in-
tézetek részére.

2. Pálinkás József elnök ismertette, hogy tavaly elnöki
felkérésre készült a Magyarország 2025 címû jövõkuta-
tási tanulmány. Az MTA elnöksége 7/2008. állásfoglalá-
sában már foglalkozott ezzel. A vezetõi értekezleten
meghozott döntés szerint az elkészült tanulmánykötetet
nem kívánják az Akadémia kiadványaként publikálni,
ugyanis a tudományos osztályok nem tárgyalták, véle-
ményüket nem tükrözi a kötet. A �publikálási moratóri-
um� feloldását javasolta az elnök.
 

 25/2008. állásfoglalás

 Az elnökség tagjai a Nováky Erzsébet és társszerzõi
�Magyarország 2025 � Lehet másként is?!� címû munkájá-
ra vonatkozó közlési korlátozást feloldja és felhatalmazza a
szerzõket, hogy a tanulmányt saját nevük alatt közöljék. Az
elnökség tagjai javasolják, hogy az akadémiai felkérésre
vonatkozó utalás a tanulmány köszönetnyilvánításában
szerepeljen.
3. Pálinkás József elnök a második féléves elnökségi mun-

katervre vonatkozólag ismertette, hogy augusztus végén
megkapják a tervezetet az elnökség tagjai, akik kiegé-
szíthetik a tervezetet a munkatervre vonatkozóan. A
munkaterv véglegesítésére a szeptember végi elnökségi
ülésen kerül sor.

4. Paládi-Kovács Attila osztályelnök a tanácskozási jogú
tagokkal kapcsolatos állásfoglalást kért az átmeneti hely-
zetre való tekintettel. Az osztály tanácskozási jogú tagjai
között szerepeltek az osztályhoz tartozó intézetigazgatók.
Kérdése, hogy állandó meghívottként az intézetigazgatók
osztályülésen való részvétele megfelelõ-e.

 Lamm Vanda, az AKVT társelnöke ismertette, hogy az
igazgatók részvétele nem általános valamennyi tudomá-
nyos osztályon. Javasolja az átmeneti idõszakra tekintet-
tel, hogy szülessen elnökségi határozat a soron követke-
zõ ülésen arra nézve, hogy egységes legyen a tudomá-
nyos osztályok gyakorlata.
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 Romics László osztályelnök ismertette, hogy a tanácsko-
zási jogú tagság megszüntetésére nézve a közgyûlést kö-
vetõen végül nem lett végrehajtási utasítás, így a tanács-
kozási jogú tagság jelenleg mûködik. Felmerült javaslat-
ként, hogy a tanácskozási jogú tagok helyett a doktor-
képviselõk kapjanak meghívást az osztályülésekre, ezt
azonban az Orvosi Tudományok Osztálya nem tarja el-
fogadhatónak.

 Pálinkás József elnök is megerõsítette, hogy a tanácsko-
zási jogú tagság intézménye jelenleg létezik. Elmondta
továbbá, hogy a törvény módosítása után a doktorképvi-
selõk a tudományos osztályokon szavazni fognak. Az
igazgatókra nézve javasolja, hogy az Alapszabályban
rögzítsék majd, hogy az adott tudományos osztályhoz
tartozó, nem akadémikus és nem doktorképviselõ intézet-
igazgatók az osztályüléseken tanácskozási joggal vegye-
nek részt. Ennek megfelelõ javaslatot fog az elnök a soron
következõ elnökségi ülésre elõterjeszteni megerõsítésre.
Az új szabályozás hatályba lépése után az Alapszabályban
kerül majd sor a doktorképviselõk szavazati jogának sza-
bályozására. Így például a doktori habitus kérdésében csak
a nagydoktori fokozattal (MTA doktora címmel) rendelke-
zõk szavazhatnak.

5. Paládi-Kovács Attila osztályelnök az Alapszabály terve-
zetének tárgyalási menetrendjérõl kérdezte az MTA veze-
tését.

 Pálinkás József elnök ismertette, hogy az Alapszabály
törvénymódosításból következõ szükséges átalakítására
már felkérte munkatársait, akik megkezdték az elõkészítõ
munkát. Szeptemberre várható koncepció arra, hogy az
Alapszabályban szabályozni kívánt kérdésekben mik az
alapvetõ elképzelések. Ez már a szeptemberi ülésen az
elnökség elé kerülhet. A tervezett munkamódszer azo-
nos lesz a törvény-elõkészítésnél alkalmazottal, a tu-
dományos osztály ülésein tárgyalják meg a kiküldött

javaslatot. Az üléseken lehetõség szerint az MTA elnöke
is részt vesz.

6. Paládi-Kovács Attila, mint a Könyv- és Folyóiratkiadó
Bizottság elnöke a II. féléves elnökségi munkatervhez
javasolta, hogy az õsz folyamán kerüljön napirendre a
tudományos könyv- és folyóiratkiadás helyzete. A KFB
mellett az anyag elkészítésében közremûködik Maróth
Miklós alelnök, a Könyvtári Bizottság elnöke és Náray-
Szabó Gábor, az Akadémiai Könyvtár fõigazgatója.

 Pálinkás József elnök javasolta, hogy az elkészített anya-
got az érintett tudományos osztályok is tárgyalják meg,
mielõtt az elnökség napirendjére kerül.
7. Palkovits Miklós, a Doktori Tanács elnöke jelezte,
hogy a következõ hetekben a DT nevében írásos ké-
rést intéz az osztályelnökökhöz, hogy a tudományos
osztályok pontokba foglalva tételesen fogalmazzák
meg azt a követelményrendszert, amely az MTA
doktora cím elnyeréséhez kell. Természetesen nem
azonos az osztályokon alkalmazható követelmény-
rendszer, de a színvonalnak azonosnak kell lennie.
Az egységes, ellenõrizhetõ követelményrendszert
megjelentetik, hogy a pályázók számára is nyilvánva-
ló legyen a minõségbiztosítás az Akadémián. Ezen
kívül lényeges lesz az is, hogy az MTA doktora pá-
lyázat elektronikus úton kerüljön beadásra a jövõben,
egyszerûbb, átláthatóbb módon. A Doktori Tanács az
összeállítást szeptember-október hó folyamán szeret-
né elkészíteni, kéri ehhez az elnökség támogatását.
Pálinkás József elnök támogatja a Doktori Tanács elkép-
zelését, de a határidõk tekintetében kevésbé szûk keretet
javasol. Az ehhez tartozó anyagok elfogadásához véle-
ménye szerint legalább két osztályülés szükséges.

Csépe Valéria fõtitkárhelyettes a témához kapcsolódóan
kérte, hogy a tudományos osztályok az interdiszciplináris
területekre nézve is dolgozzanak ki eljárási gyakorlatot.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2008. június 2-i ülésének (AKT 7/2008)

állásfoglalásai

Napirend:
1. Javaslat igazgatói megbízásokra
2. Tájékoztató a 2008. második félévben lejáró igazgatói

megbízásokról
3. Az új összetételû kuratóriumok létrehozásának elõkészí-

tése
4. Javaslat az OTKA Bizottság alelnöki tisztségének betöl-

tésére
5. Javaslat az AKT második félévi munkatervére
6. Egyebek
Napirend elõtt Pálinkás József, az MTA elnöke tájékoztatót
tartott az Akadémia elõtt álló megoldandó feladatokról és
ezzel összefüggésben a vezetési koncepciójáról.

AKT 1/7/2008. (VI. 2.) állásfoglalás:

Banczerowski Januszné tájékoztatást adott az új összeté-
telû AKT-nak a 2008. június 30-án lejáró igazgatói megbí-

zásokról, illetve az igazgatói pályázatok elbírálásának
rendjérõl. Három intézetben szükséges új igazgatói megbí-
zásra javaslatot tenni. Az AKT korábbi állásfoglalása sze-
rint: ha csak egy pályázó van az igazgatói posztra, és min-
den fórum egyértelmûen támogatta a jelöltet, akkor az
AKT-nak, amely már korábban véleményezte a pályázatot,
nem kell még egyszer szavaznia. Ezt az állásfoglalást az
AKT szavazással megerõsítette. Két intézetben az AKT
ennek megfelelõen alakította ki állásfoglalását.

Az AKT Kubinyi Miklós igazgatói megbízását a KK
Szerkezeti Kémiai Intézetbe öt, míg Török Katalin igaz-
gatói megbízását az Ökológiai és Botanikai Kutatóinté-
zetbe három évre javasolta.

A KK Biomolekuláris Kémiai Intézetben két személy
nyújtott be az igazgatói feladatkör ellátására pályázatot:
Hajós György és Kardos Julianna. Faigel Gyula, a Mate-
matikai és Természettudományi Kuratórium elnöke tájékoz-
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tatta az AKT-t a jelöltekrõl, és arról, hogy minden fórum
minkét pályázót alkalmasnak tartotta az igazgatói feladat-
kör ellátására.

Siklós László, aki az AKT 3.3/6/2008. (IV. 14.) állásfog-
lalása értelmében az igazgatói pályázatokat véleményezõ
intézeti kutatói közösség fórumán az AKT megfigyelõje-
ként vett részt, mindkét pályázó pályázati koncepcióját
színvonalasnak tartotta.

Az eljárási renddel kapcsolatosan Vincze Imre javasolta,
hogy több pályázó esetén csak az egyik jelöltre lehessen
igennel szavazni.

Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy több pályázó
esetén csak egy jelöltre lehet igen szavazatot leadni.

Az AKT titkos szavazással állást foglalt a KK
Biomolekuláris Kémiai Intézet igazgatói feladatkör ellátá-
sára elõterjesztett két személyrõl és pályázatukról.

Az AKT 17 szavazattal Hajós Györgyöt javasolta az
MTA KK Biomolekuláris Kémiai Intézet igazgatói
posztjára. Kardos Julianna pályázata 9 támogató sza-
vazatot kapott. Az AKT Hajós György igazgatói megbí-
zását öt év idõtartamra javasolta.

AKT 2/7/2008. (VI. 2.) állásfoglalás:

Banczerowski Januszné ismertette, hogy 2008. II. félév-
ben nyolc intézetnél jár le az igazgatói vagy a fõigazgatói
megbízás, illetve további három intézetnél kell lefolytatni
az igazgatói pályázati eljárást.

A Filozófiai Kutatóintézet igazgatói munkakörének be-
töltésére ismételt pályázat kiírására kerül sor. 2008. június
1-tõl 2008. december 31-ig Vajda Mihály akadémikus kap
felkérést, hogy lássa el az intézet vezetését.

A Növényvédelmi Kutatóintézet igazgatói munkakör-
ének betöltésére a pályázat ismételten meghirdetésre került.
Jelenleg az intézet vezetését az igazgatóhelyettes látja el.

A Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetben az intézet
igazgatói munkakörének betöltésére az igazgatóhelyettes
kap megbízást 2008. december 31-ig, mivel Németh Tamás
akadémikust az MTA 2008-évi közgyûlése fõtitkárrá vá-
lasztotta.

Az AKT egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót a
lejáró igazgatói megbízásokról.

AKT 3/7/2008. (VI. 2.) állásfoglalás:

Banczerowski Januszné ismertette a kuratóriumok létre-
hozásának szabályait és eddigi gyakorlatát. Elmondta, hogy
Kõmíves Tamás akadémikus, az Akadémiai Kutatóhálózat
Kutatói Fórumának soros ügyvivõje elõzetesen felmérést
készített az AKT kuratóriumainak megválasztását segítõ,
tudományterületi szóvivõk személyével kapcsolatos javas-
latra vonatkozólag.

Kõmíves Tamás elmondta, hogy az élettudományok terü-
letén Siklós Lászlót és a társadalomtudományok területén
Veres Andrást csaknem mindenki támogatja. Ismertette,
hogy a Matematikai és Természettudományi szekcióban
Buka Ágnes, Vincze Imre és Kádár György körülbelül egy-
forma támogatást élvez, azonban Vincze Imre és Kádár
György visszalépése folytán Buka Ágnest javasolják.

Az AKT Buka Ágnest 27 igen, Siklós Lászlót 26 igen, 1

nem, Veres Andrást 27 igen szavazattal megválasztotta
az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa tudományterületi
szóvivõinek.

AKT 4/7/2008. (VI. 2.) állásfoglalás:

Banczerowski Januszné elmondta, hogy az OTKA Bi-
zottság alelnöki tisztségeinek betöltésére az MTA elnöke és
a mûvelõdési és közoktatási miniszter közösen tesz javasla-
tot. Az MTA részérõl az AKT tesz javaslatot az elnöknek.
A korábbi ciklusban ezt a tisztséget az MTA fõtitkára töl-
tötte be, ezért ezúttal is a jelenlegi fõtitkárnak, Németh
Tamásnak megbízása javasolható.

Az AKT Németh Tamást 26 igen, 1 nem szavazattal ja-
vasolta az OTKA Bizottság alelnöki tisztségének betöl-
tésére.

AKT 5/7/2008. (VI. 2.) állásfoglalás:

Az AKT második félévi munkatervére, a korábbi évek
tapasztalatai, valamint az ismert feladatok alapján, egy
elõzetes programot állított össze a Kutatóintézeti Fõosztály.
A részletes tervet az AKT tagjai megkapták.

Veres András javasolta, hogy az új Akadémiai Törvény
tárgyalása szeptemberben kerüljön napirendre.

Nagy István furcsának tartotta azt a helyzetet, hogy az
AKT vitát folytathat, és javaslatokat tehet az Akadémiai
Törvénnyel kapcsolatban, az osztályok azonban nem.

Németh Tamás elmondta, hogy a Keviczky Bizottság te-
kintette át az Akadémiai Törvény tervezetét, amelynek
munkájában minden osztály két képviselõje vett részt. Az
osztályok képviselõi a fõtitkár szerint tudnak olyan infor-
mációkkal szolgálni az osztályoknak, amelyek alapján
elfogadható lesz számukra a törvény. Az osztályok termé-
szetesen megvitathatják a felvetõdött kérdéseket. A törvény
mielõbbi elfogadtatása elõnyös lenne az MTA-nak.

Németh Tamás javasolta, hogy az AKT ülések ezentúl
hétfõ napokon 14:00 órai idõpontban kezdõdjenek.

Az AKT egyhangúlag elfogadta a 2008. II. félévi mun-
katervet a szükség szerinti változtatás jogával, továbbá
többségi döntéssel azt, hogy a következõ hároméves
ciklusban a meghirdetett AKT ülések hétfõi napokon
14:00 órakor kezdõdnek.

AKT 6/7/2008. (VI. 2.) állásfoglalás:

Egyebek:
Tájékoztató az AKT bizottságainak megválasztásával

kapcsolatos feladatokról
Banczerowski Januszné tájékoztatta az AKT-t a munká-

ját segítõ bizottságok felállításának szükségességérõl. Az
AKT-nak eddig két bizottsága, a Költségvetési és Gazda-
sági Bizottság, illetve a Szervezeti és Mûködési Szabályza-
tokat vizsgáló Bizottság (SZMSZ Bizottság) mûködött.
Kõmíves Tamás végezte az egyeztetést a bizottságok sze-
mélyi összetételével kapcsolatban.

Németh Tamás javasolta, hogy az SZMSZ Bizottság és a
Költségvetési és Gazdasági Bizottság is legyen hattagú, két-
két tagot válasszanak a három tudományterületrõl. A bi-
zottságok munkája õsztõl kezdõdik, ezért javasolta a tagok-
ról való szavazás elhalasztását, a következõ, 2008. szep-
tember 22-re tervezett ülésre. A szavazásra az elõbb emlí-
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tett szempontok szerint új névsor kerül összeállításra.

Az AKT egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást és
az AKT elnökének azon javaslatát, hogy 2008. szeptem-
ber 22-én döntenek a bizottságok személyi összetételérõl.

KÖZLEMÉNYEK

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZZÉTÉTELE

ALAPÍTÓ OKIRAT
A PUNGOR ERNÕ DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) Pungor Katalin, Pungor Ernõ, Pungor András és
Pungorné Horváth Tünde (a továbbiakban együttesen:
Pungor Ernõ örökösei) egyetemleges közérdekû kötelezett-
ségvállalása alapján Pungor Ernõ kémikus, a hazai és nem-
zetközi tudományos élet kiemelkedõ alakja emlékének
méltó megõrzésére

Pungor Ernõ Díjat

alapít.

1. Az MTA elnöke Pungor Ernõ Díjat adományoz a ké-
miai tudományos kutatások terén kimagasló érdemeket
szerzett 45 év alatti kutatóknak, szakembereknek.

2. A díj alaptõkéje 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint.
Az évente egyszer kiosztott díj képzése az alaptõke kamata-
iból történik, minimum összege évente 350 000 Ft.
Amennyiben az adott év banki kamataiból ez az összeg
nem biztosítható, a díj összegérõl az MTA és Pungor Ernõ
örökösei egyeztetnek.

3. Az alaptõke összegét Pungor Ernõ örökösei egy ösz-
szegben utalják át az MTA Vagyonkezelõ Szervezet
10032000-01483556-00000000 számú számlájára. Az
alaptõke összegét a Vagyonkezelõ Szervezet számláján
elkülönítetten kell kezelni.

4. Évente egy díj adományozására kerül sor, és a díj nem
osztható meg. A díjat egy személy csak egy alkalommal
kaphatja meg. A pénzdíjjal együtt oklevelet és emlékplaket-
tet kap a díjazott.

5. A díj odaítélésérõl az MTA Kémiai Tudományok
Osztálya dönt. A díj odaítélésére az MTA Kémiai Tudo-
mányok Osztályának elnöke kuratóriumot hoz létre. Az
adminisztrációs feladatok ellátását és a kuratórium munká-
jának koordinálását az MTA Kémiai Tudományok Osztálya
Titkársága végzi. A díj odaítélésének feltételeit az MTA
Kémiai Tudományok Osztálya határozza meg.

 6. Az emlékplakett elkészíttetésérõl minden évben
Pungor Ernõ örökösei gondoskodnak, az emlékplakettet
megterveztetik és a készítés költségeit vállalják.

Az oklevél elkészíttetése és megterveztetése minden év-
ben az MTA Kémiai Tudományok Osztályának feladata.

7. Az emlékplakettet, az oklevelet és a díjat az MTA el-
nöke adja át Pungor Ernõ születésnapját (október 30.) kö-
vetõen a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

keretében. Az elsõ díj kiosztására Pungor Ernõ 85. szüle-
tésnapját követõen a 2008. évi Magyar Tudomány Ünnepe
rendezvénysorozat keretében kerül sor. Az elsõ 350 000 Ft-
os díj kiosztása a felajánlott alaptõke kamataiból nem fe-
dezhetõ, ezért Pungor Ernõ örökösei az alaptõke után a díj
kiosztásáig járó kamat összeget kiegészítik 350 000 Ft-ra.

8. A díj mindaddig és minden évben odaítélendõ, amíg
annak anyagi alapját a kötelezettségvállalók biztosítják.

Budapest, 2008. július 4.

 Pálinkás József s. k.,
 a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

Pungor Katalin s. k., Pungor Ernõ s. k.,
Pungor András s. k., Pungorné Horváth Tünde s. k.,
Pungor Ernõ örökösei, közérdekû kötelezettségvállalók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára pályázatot
hirdet

a NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET
igazgatói munkakörére

A munkakör betölthetõ: 2009. május 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 inté-

zet profiljának megfelelõ kutatások valamely területén,
� 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,
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� a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és
könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét.

 A fenti anyagokat elektronikus adathordozón Word fájl-
formátumban (floppy, CD) is be kell nyújtani.

 
 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 minõsítést, a

49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a szerint,
� 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.

 A jelenlegi igazgatónak - amennyiben pályázatot nyújt
be - a munkáltatói minõsítést nem kell mellékelnie. Az
oklevelek hiteles másolatát csak abban az esetben kell csa-
tolni, ha az igazgatói megbízása óta azokban változás tör-
tént.

 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 elbírálásának határideje: 2009. március 2.

 A pályázat benyújtási határideje: 2008. november 13.

 A kísérõlevelet az MTA fõtitkárának címezve, a Magyar
Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és Igazgatási Fõ-
osztály Humánpolitikai Osztályára (1245 Budapest, Pf.
1000) kell beküldeni.

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

 

 
 
 

 A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára pályázatot
hirdet az

 AKADÉMIAI ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE

 óvodavezetõi munkakörére

 
 A munkakör betölthetõ: 2009. január 1. napjától.

 
  Az óvodavezetõ feladata:
� az intézmény tevékenységének irányítása, koordinálása,

a jogszerû mûködés feltételeinek biztosítása,
� az intézmény szakmai színvonalának megõrzése, illetve

további erõsítése,

� az intézmény nevelési koncepciójának megvalósítása,
továbbfejlesztése, jóváhagyott alapfeladatainak teljesí-
tése,

� az intézmény szolgáltatását igénybe vevõ gyermekek
oktatásának-nevelésének megszervezése,

� az intézmény mûködésének a rá vonatkozó jogszabá-
lyok és szabályzatok szerint személyi, tárgyi és anyagi
feltételeinek biztosítása.

 
 A pályázókkal szembeni követelmények:
� szakirányú felsõfokú végzettség,
� legalább 5 év szakmai gyakorlat,
� vezetõi gyakorlat,
� magyar állampolgárság,
� büntetlen elõélet.
 
 A pályázatnak tartalmaznia kell:
� az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai, vezetési

koncepciót,
� részletes szakmai önéletrajzot,
� eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek

ismertetését,
� iskolai, illetve egyéb végzettséget igazoló oklevelek

hiteles másolatát,
� 3 hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyítványt,
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának,

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

és a pályázat elbírálásban résztvevõk megismerhessék.
A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (pl. floppy,
CD) is be kell nyújtani.

A megbízás határozatlan idõtartamra szól. A beérkezett
pályázatokat � a csatolt vezetési programok nevelõtestület
által kialakított szakmai véleményezésének ismeretében � a
Fõtitkár által kijelölt bizottság értékeli, majd az elõzetes
elbírálás során kiválasztott személyeket meghallgatásra
hívja be. A meghallgatott személyekrõl a bizottság ajánlati
listát készít, amely alapján a Fõtitkár dönt az óvodavezetõ
személyérõl.

 A közalkalmazotti, illetve vezetõi illetmény a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkezõ 49/1993. (III.
26.) Korm. rendelet (Kjt. V.) alapján kerül megállapításra.
Óvodavezetõi munkakörre vezetõi megbízás annak adható,
akivel szemben a Kjt. 41. és 44. §-a, valamint a Kjt. V. 5.
§-a értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségérõl szóló 2007. évi
CLII. törvény alapján az óvodavezetõ vagyonnyilatkozat-
tételre kötelezett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 17.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 6.

A pályázatot az MTA fõtitkárának címezve, a borítékot
pedig a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és
Igazgatási Fõosztályára (1245 Budapest, Pf. 1000) kell
beküldeni.

Dr. Németh Tamás s. k.,
 az MTA fõtitkára
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A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok
Osztálya pályázatot hirdet a Dr. Miklós György Díj elnye-
résére fiatal, 35 év alatti, tehetséges doktoranduszok vagy
PhD tudományos fokozattal rendelkezõk részére az alábbi
témában:

� A patológia, belgyógyászat, szülészet, sebészet, on-
kológia, neurológia és gyermekgyógyászat területét érintõ,
külföldi vagy hazai neves tudományos folyóiratban megje-
lent egy (és nem több!) elsõszerzõs közleménnyel.

� A közlemény az elméleti orvostudomány, illetve a
fenti szakterületekrõl származzon.

� A közlemény két évnél ne legyen régebbi.
� A közleménynek már publikáltnak kell lennie (a

megjelenés alatt álló közlemény nem fogadható el, kivéve
ha azt már elfogadta közlésre az adott lap).

� A közlemények szerzõi között nem lehet már koráb-
biakban Miklós György-díjban részesült munkatárs.

� A publikált munka hazai intézetbõl származzék
(külföldi kollaboráció nem kizárt).

� A közleményre vonatkozó hivatalos scientometriai
adatokat mellékelni szükséges. Elõnyben részesülnek azok
a munkák, amelyek hazai intézet közremûködésével készül-
tek, és a kóroki tényezõk klinikopatológiai feltárására vo-
natkoznak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
� az önéletrajzot
  (az önéletrajz térjen ki a következõ szempontokra: elis-

merések, díjak, közlemények listája összesített IF és a
citációk számának megadásával, elnyert hazai és külföldi
pályázatok, külföldi ösztöndíjak és kutatási tevékenység)

� a közleményt.

A pályázat beküldésének határideje:
2008 szeptember 20., amelyet kérünk az MTA Orvosi
Tudományok Osztályára megküldeni (1051 Budapest Ná-
dor u. 7).

Az ünnepélyes díjátadásra (oklevél és 800. 000 Ft pénz-
jutalom) a Magyar Tudományos Akadémián, 2008. no-
vember 19-én az Orvosi Tudományok Osztályának ülésén
kerül sor.

 MTA Orvosi Tudományok Osztálya

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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