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HATÁROZAT

A miniszterelnök

63/2008. (IX. 11.) ME határozata

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagjai

megbízásának megszûnésérõl és új tagok

megbízásáról

 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény 11. § (2) bekezdése, valamint a
Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló
255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 6. §
(1) bekezdés b) és c) pontja alapján � a kutatás-fejlesztésért
felelõs tárca nélküli miniszter elõterjesztésére � megállapí-
tom, hogy

dr. Futó Péternek, a Munkaadók és Gyáriparosok Orszá-
gos Szövetsége elnökének

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagsági te-
endõinek ellátására vonatkozó megbízása � lemondására
tekintettel � megszûnt;

Benedek Fülöpnek, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium volt szakállamtitkárának,

Kovács Kálmánnak, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium volt államtitkárának és

dr. Meskó Attilának, a Magyar Tudományos Akadémia
volt fõtitkárának

 a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagsági
teendõinek ellátására vonatkozó megbízását � 2008. szep-
tember 2-ai hatállyal � visszavonom;

Karikás Györgyöt, a Munkaadók és Gyáriparosok Or-
szágos Szövetsége elnökségi tagját,

dr. Németh Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia
fõtitkárát,

dr. Oláh Lajost, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium államtitkárát,

dr. Rudas Imrét, a Budapesti Mûszaki Fõiskola rektorát,
a Magyar Rektori Konferencia elnökét és

Sirman Ferencet, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium szakállamtitkárát

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagsági te-
endõinek ellátásával � 2008. szeptember 3-tól, háromévi
idõtartamra � megbízom.

KÖZLEMÉNYEK

T Á J É K O Z T A T Ó

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím
adományozásáról

GAÁL BOTOND
�Az ész igazsága és a világ valósága � Az egzakt tudo-
mányok történelmi fejlõdése keresztyén nézõpontból�
címû munkája alapján,

KISS GYÖRGY
�Alapjogok kollíziója a munkajogban� címû munkája
alapján,

LADÁNYI JÁNOS
�A szociális és etnikai alapú lakóhelyi szegregáció for-
máinak változásai Budapesten a városegyesítéstõl a
rendszerváltásig� címû munkája alapján,

RIGÓ JÁNOS
�A praeeclampsia kialakulását és klinikai megjelenését
befolyásoló tényezõk vizsgálata� címû munkája alapján,

TÓTH GÉZA
�Gráfok metszési számai és a k-halmaz probléma� címû
munkája alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia
fõtitkára pályázatot hirdet

az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Fõosztálya
�Jogi szakreferens�

köztisztviselõi munkakörének betöltésére

Feladatkör:

- Az MTA és a Titkárság jogi képviselete, konkrét
ügyekben a jogi álláspont kialakítása és annak közlése az
MTA vezetõi és a Titkárság fõosztályvezetõi és a kutató-
intézetek vezetõi részére.
- Beszámolók, jelentések, elemzések, elõterjesztések
készítése, kiadványszerkesztési, lektorálási feladatok.
- Az MTA által külsõ szervekhez küldendõ elõterjesz-
tések, vélemények koordinálása, aláírásra elõkészítése.
- Az MTA intézetei munkájának jogi támogatása.
- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. § (5) be-
kezdése alapján az MTA-ra háruló feladatok ellátása.
- Szükség szerinti kapcsolattartás az államigazgatási
szervekkel és egyéb intézményekkel.
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Pályázati feltételek:

- büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,

- állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,

- jogi szakvizsga,

- felhasználói szintû informatikai ismeretek.

Elõnyt jelent:

- államigazgatási területen szerzett tapasztalatok,

- vezetõi gyakorlat,

- jó kommunikációs- és pontos fogalmazási készség,

- önálló problémamegoldó és együttmûködési képes-
ség.

Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
elõírt rendelkezések alkalmazandók. A kinevezés határozat-
lan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A munka-
kör 2008. november 17. napjától tölthetõ be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató,
fényképes szakmai önéletrajzot és motivációs leve-
let,

- iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvisme-
retét tanúsító okiratok, dokumentumok másolatát,

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítványt,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pá-
lyázati eljárásban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatok beadási határideje: 2008. október 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. novem-

ber 11. A pályázatokat a Magyar Tudományos Aka-
démia Titkársága Jogi és Igazgatási Fõosztály Humán-
politikai Osztályára  (1051 Budapest, Nádor u. 7., levél-
cím: 1245 Budapest, Pf.:1000)  kell beküldeni egy pél-
dányban.

A zárt borítékra kérjük ráírni: �Pályázat a Jogi és Igaz-
gatási Fõosztály jogi szakreferensi munkakörére�

A pályázat elbírálásának rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt
követõen 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A szakmai
Elõkészítõ Bizottság által kiválasztott pályázók anyagát a
Bizottság értékeli és személyes meghallgatásuk után javas-
latát � döntésre � a munkáltatói jogkör gyakorlója elé ter-
jeszti. A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8
napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást
ad: Dr. Horváth László a Jogi és Igazgatási Fõosztály veze-
tõje (telefon: 4116-322).

A Magyar Tudományos Akadémia a kezelésére bízott
magánalapítvány felhasználásával,

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat

létrehozásával támogatni kívánja a fiatal magyar kutatók
nemzetközi tudományos rendezvényeken való részvételét.

A vissza nem térítendõ támogatás legmagasabb összege
150 000 Ft, és a nemzetközi tudományos konferenciák
részvételi költségeinek (részvételi díj, útiköltség, szállás-
költség stb.) fedezetéül használható fel.

Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázaton elnyer-
hetõ támogatásra a Magyar Tudományos Akadémia fel-
ügyelete alatt álló intézmények (kutatóintézetek, támogatott
kutatóhelyek) tudományos munkakörben dolgozó, doktori
fokozattal (PhD, DLA, kandidátus) rendelkezõ magyar kutatói
pályázhatnak, a doktori cselekmény megkezdésétõl számított
10 éven belül, de legfeljebb 40 éves korig.

A pályázatokat az MTA Titkársága Kutatásfejlesztési és
Innovációs Fõosztályához (1051 Budapest, Nádor u. 7.,
postacím: 1245 Budapest, Pf. 1000) 2009. január 31-ig
kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, születési idõpontját;

- a doktori oklevél számát;

- a pályázó szakmai publikációinak jegyzékét (a pub-
likációs adattár nyilvántartása szerinti bontásban);

- a munkahely megnevezését és címét;

- a nemzetközi rendezvény megnevezését, idõpontját
és helyét;

- a pályázó elõadásának címét és rövid kivonatát
(absztrakt);

- a részvételi költség várható nagyságát;

- az intézményi és/vagy saját hozzájárulás mértékét;

- az igényelt támogatás összegét;

- az intézmény vezetõjének javaslatát;

- a tudományos szakterület egyik neves képviselõjé-
nek ajánló véleményét.

A támogatás odaítélésérõl a Kuratórium javaslatára a
Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárhelyettese, a Kura-
tórium elnöke dönt, amelyrõl az érintettek névre szóló
értesítést kapnak. A nyertes pályázók nevét és a támogatás
összegét az Akadémiai Értesítõ 2009. márciusi számában
tesszük közzé. A támogatást elnyert kutatók a nemzetközi
konferencián való részvételükrõl az MTA Titkársága Kuta-
tásfejlesztési és Innovációs Fõosztályának küldött rövid
jelentésben számolnak be.

  Magyar Tudományos Akadémia
  Titkársága

  Kutatásfejlesztési és Innovációs Fõosztály
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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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