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HATÁROZATOK

A Miniszterelnök
74/2006. (XI. 24.) ME határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága elnöke és tagja megbízatásának

meghosszabbításáról, valamint új tagok megbízásáról

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. §-a alapján � a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatási és kultu-
rális miniszter közös javaslatára �

Makara B. Gábor akadémikusnak, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet
kutatóprofesszorának az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok Bizottsága elnöki teendõinek ellátására
vonatkozó megbízatását � újabb hároméves idõtartamra �
meghosszabbítom;

az Országos Közgyûjtemények Szövetsége javaslatára
dr. Bodó Sándornak, a Budapesti Történeti Múzeum fõ-

igazgatójának az Országos Tudományos Kutatási Alap-
programok Bizottsága tagsági teendõinek ellátására vonat-
kozó megbízatását � újabb hároméves idõtartamra �
meghosszabbítom;

a Magyar Tudományos Akadémia elnöke javaslatára
Spät András akadémikust, a Semmelweis Egyetem

egyetemi tanárát,

a Magyar Rektori Konferencia javaslatára
dr. Hudecz Ferenc egyetemi tanárt, az Eötvös Loránd

Tudományegyetem rektorát,
dr. Nagy János egyetemi tanárt, a Debreceni Egyetem

rektorát és
dr. Zsengellér Józsefet, a Pápai Református Teológiai

Akadémia egyetemi tanárát
� hároméves idõtartamra � az Országos Tudományos

Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagsági teendõinek
ellátásával megbízom.

 ______________

A Miniszterelnök
75/2006. (XI. 24.) ME  határozata

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács
tagjának megbízásáról

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló
255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése
alapján � a gazdasági és közlekedési miniszter elõterjeszté-
sére �

Kovács Kálmánt, a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium államtitkárát

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagsági te-
endõinek ellátásával � a 2006. november 22-tõl 2009. no-
vember 21-ig terjedõ idõtartamra � megbízom.

KÖZLEMÉNYEK

ALAPÍTÓ OKIRATOK KÖZZÉTÉTELE

Szám: F-646/2006.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) 2000. november 3-i közgyûlésének 5.2. számú hatá-
rozatával létesített MTA Társadalomkutató Központ alapító
okiratát az MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §
(3) bekezdésének megfelelõen, illetve az MTA 2006. májusi
rendes közgyûlésének 10. számú határozatában foglalt
felhatalmazás alapján � egységes szerkezetbe foglalva � az
alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv

1.1. neve:     Magyar Tudományos Akadémia Társada-
lomkutató Központ (a továbbiakban: Központ)

1.2. rövidített neve:   MTA TK
1.3. székhelye:    1014 Budapest, Országház u. 30.
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: az Aka-

démia kiemelt társadalomtudományi kutatási feladatainak,
illetve a Központban együttmûködõ, továbbra is kincstári
körbe tartozó köztestületi költségvetési szervként mûködõ,
jogi és diszciplináris önállóságukat megõrzõ várbeli (az Úri
utca és az Országház utca által határolt épülettömbben
elhelyezett) társadalomtudományi kutatóintézetek (Etnikai-
nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Jogtudományi Intézet,
Mûvészettörténeti Kutatóintézet, Néprajzi Kutatóintézet,
Politikai Tudományok Intézete, Régészeti Intézet, Szocio-
lógia Kutatóintézet, Történettudományi Intézet és Világ-
gazdasági Kutatóintézet) interdiszciplináris vállalásainak
segítése, mûködési, üzemeltetési feltételeinek biztosítása.
Feladata továbbá a Központ Tudományos Tanácsa által
kialakított közös társadalomtudományi projektek, konfe-
renciák szervezése, a szükséges nemzetközi konferencia-
bázis, publikációs rendszer megteremtése és mûködtetése, a
mindehhez szükséges finanszírozási, igazgatási feladatok
ellátása. Feladata még alaptevékenységgel összefüggõ ki-
egészítõ tevékenység végzése;

1.5. tevékenységi köre a TEÁOR szerint:
22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
55.51 Munkahelyi étkeztetés
70.32 Ingatlankezelés
72.40  Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági
szolgáltatás
80.30 Felsõoktatás

                                                          
* Az alapító okiratok módosított szövegét dõlt betûvel jelezzük.
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80.42 Máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb ok-
tatás
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység;

1.6. vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad ka-
pacitások hasznosítása érdekében, ebbõl származó bevétele
azonban költségvetése tervezett összkiadásához viszonyítot-
tan legfeljebb 30%-os mértéket érhet el. A vállalkozás
során ellátható tevékenységek:

� társadalomtudományi kutatások, fejlesztések,
� az információs társadalomhoz kapcsolódó kutatások,
� környezetvédelmi kutatások, fejlesztések, környezet-

védelmi hatástanulmányok készítése, környezetvé-
delmi tanácsadás,

� piac- és közvélemény-kutatás, adatfeldolgozás, adat-
bázis tevékenység,

� oktatás, ismeretterjesztés, oktatási segédanyagok ké-
szítése, könyvkiadás,

� akadémiai szellemi tulajdon hasznosítása,
� kiállítás és rendezvényszervezés,
� konferenciatermek bérbeadása,
� tárgyi eszközök kölcsönzése;
1.7. vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerint:

22.15 Egyéb kiadás
70.32 Ingatlankezelés
71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis tevékenység, on-line kiadás
73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági
szolgáltatás;

1.8. fenntartó köztestületének, illetve felügyeleti szervé-
nek neve:

Magyar Tudományos Akadémia
(1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

1.9. felelõs vezetõje a Központ igazgatója, akit pályázati
eljárás alapján az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (a
továbbiakban: AKT) javaslatára, legfeljebb öt évre az
MTA elnöke bíz meg.

2. A Központ szervezeti, mûködési és vállalkozási tevé-
kenységének rendjét, a belsõ és külsõ kapcsolataira vonat-
kozó rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat
(SZMSZ) határozza meg, amelyet az AKT hagy jóvá.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlanokat az MTA
külön megállapodás alapján bocsátotta a Központ rendel-
kezésére.

4. A Központ önálló jogi személy, a költségvetési elõirány-
zatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdálkodási jog-
körét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó
köztestületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2007. év
január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2006. év december hó 14. nap
 Dr. Meskó Attila s. k.,

 a Magyar Tudományos Akadémia

 fõtitkára

Szám: F- 365/2/2006.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) fõtitkárának 1/1971. MTA�F. (A. K. 1.) számú
utasításával létesített MTA Szegedi Biológiai Központ (a
továbbiakban: MTA SZBK) szervezetében mûködõ, az
MTA fõtitkárának 2/1978. (A. K. 5.) MTA�F. számú utasí-
tásával létesített MTA SZBK Enzimológiai Intézet alapító
okiratát � az MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §
(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelõen,
illetve az MTA 2006. májusi rendes közgyûlésének
10. számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján �
egységes szerkezetbe foglalva � a következõk szerint adom
ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv

1.1. neve:    Magyar Tudományos Akadémia
Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézet
 (a továbbiakban: intézet)
1.2. székhelye:   1113 Budapest, Karolina út 29�31.
1.3. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:
� természettudományi alapkutatások végzése és kísér-

leti fejlesztés a biológiai tudományok egyes terüle-
tein (biofizika, biokémia, enzimológia, genetika és
molekuláris biológia),

� szervezett kutatóképzés, részvétel a felsõfokú okta-
tásban és továbbképzésben, az elért tudományos
eredmények hasznosításának kezdeményezése és
elõsegítése, alaptevékenységgel összefüggõ tudo-
mányos rendezvények szervezése és megvalósítása,

� szakirodalmi ellátás, sokszorosítás,
� kutatási eszközök, anyagok bel- és külföldi beszer-

zése, alaptevékenység ellátásához;
1.4. alaptevékenysége a TEÁOR szerint:

73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
80.30 Felsõoktatás

1.5. vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad ka-
pacitások hasznosítása érdekében, ebbõl származó bevétele
azonban az intézet költségvetése tervezett összkiadásához
viszonyítottan legfeljebb 30%-os mértéket érhet el. A vál-
lalkozás során ellátható tevékenységek: intézeti szellemi
tulajdon hasznosítása, rábízott vagyonban helyiség, mûszer
bérbeadása;

1.6. vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerint:
70.32 Ingatlankezelés
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági

 szolgáltatás
1.7. fenntartó köztestületének neve (szakmai, gazdasági

felügyeleti szerve):
Magyar Tudományos Akadémia

(1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

1.8. felelõs vezetõje az intézet igazgatója, akit pályázati
eljárás alapján � az MTA SZBK fõigazgatója véleményé-

                                                          
*A módosításokat dõlt betûvel jelezzük.
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nek ismeretében � az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (a
továbbiakban: AKT) javaslatára, legfeljebb öt évre az MTA
elnöke bíz meg.

2.  Az intézet szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ és
külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti
és mûködési szabályzat tartalmazza. Az intézet Szervezeti
és mûködési szabályzatát az igazgató az Alapító Okirat
hatálybalépését követõ 60 napon belül készíti elõ és az
AKT hagyja jóvá.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlant az MTA külön
megállapodás alapján bocsátotta az intézet rendelkezésére.

4. Az intézet önálló jogi személy, a költségvetési elõirány-
zatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdálkodási jog-
körét tekintve részben önállóan gazdálkodó, kincstári körbe
tartozó köztestületi költségvetési szerv.

5. A felügyeleti szerv kijelölése alapján az intézet és az
MTA SZBK önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó
köztestületi költségvetési szerv között külön megállapodás
rendelkezik arról, hogy az államháztartás mûködési rendjé-
rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-ának
(7) bekezdésében meghatározott pénzügyi-gazdasági fel-
adatok tekintetében a munkamegosztás és felelõsségvállalás
rendje közöttük hogyan alakul. A megállapodást az MTA
Titkárság Pénzügyi Fõosztályának vezetõje hagyja jóvá.

6. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2007. év
január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2006. év december hó 14. nap

Dr. Meskó Attila s. k.,
a Magyar Tudományos Akadémia

 fõtitkára

TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím
odaítélésérõl

BARANYI PÉTER ZOLTÁN
�Tenzorszorzat-modell transzformáció a rendszer- és
irányításelméletben� címû munkája alapján,

BÁLDI ANDRÁS
�Közösségi ökológia és természetvédelem:
Élõhelyfragmentáció, szegélyhatás és agrár-
környezetvédelem� címû munkája alapján,

BENYÓ ZOLTÁN
�Lokális szabályozási mechanizmusok szerepe és köl-
csönhatásai a vérkeringési rendszer élettani és kórélet-
tani folyamataiban� címû munkája alapján,

BLÁZOVICS ANNA
�A redox-homeosztázis változása és az antioxidánsok
jelentõsége máj- és bélbetegségekben� címû munkája
alapján,

CSÖRGÕ SÁNDORNÉ BATA ZSUZSANNA
�A pikkelysömör pathomechanizmusáról� címû munká-
ja alapján,

DÉTÁRI LÁSZLÓ
�A bazális elõagy szerepe az alvás-ébrenlét és az agy-
kérgi aktiváció szabályozásában� címû munkája alap-
ján,

FÖLDES ENIKÕ
�Fizikai tényezõk szerepe a polimerek adalékanyagai-
nak hatékonyságában� címû munkája alapján,

GERESDI ISTVÁN
�A csapadékképzõdés és az aeroszolok közvetett éghaj-
lati hatásának numerikus modellezése� címû munkája
alapján,

GÁNGÓ GÁBOR
�Az Osztrák-Magyar Monarchia irodalmi ábrázolása
Jókaitól Esterházyig� címû munkája alapján,

HELTAI GYÖRGY
�Elemanalitikai és speciációs analitikai módszerek ki-
fejlesztése és alkalmazása mezõgazdasági-környezetvé-
delmi célokra� címû munkája alapján,

HÓDI KLÁRA
�Korszerû vizsgáló módszerek alkalmazása a szilárd
gyógyszerformák fejlesztésében és minõségbiztosításá-
ban� címû munkája alapján,

KITTEL ÁGNES
�NTPDázok és kaveolák� címû munkája alapján,

NAGYNÉ SÁRDI ÉVA
�A növények betegségellenállósága és az endogén
transzmetilezési folyamatok kapcsolata� címû munkája
alapján,

PALKOVICS LÁSZLÓ AMAND
�A csonthéjasokat fertõzõ szilva himlõ vírus biológiai
sokszínûsége� címû munkája alapján,

PINTYE JÁNOSNÉ
�Korszerû vizsgáló módszerek alkalmazása a szilárd
gyógyszerformák fejlesztésében és minõségbiztosításá-
ban� címû munkája alapján,

PUSKÁS LÁSZLÓ GÉZA
�Microarray-technológia génkifejezõdés, DNS-
kópiaszám és fehérjekölcsönhatások átfogó szûrésérõl�
címû munkája alapján,

RÉVÉSZ PIROSKA
�Hatóanyagok és segédanyagok fizikai-kémiai sajátos-
ságai és azok módosítása szilárd gyógyszerformák
elõállítása céljából� címû munkája alapján,

RÓZSA LAJOS
�A gazda-parazita kapcsolat egyes evolúciós, ökológiai
és viselkedési vonatkozásai� címû munkája alapján,

SZABÓNÉ RÉVÉSZ PIROSKA
�Hatóanyagok és segédanyagok fizikai-kémiai sajátsá-
gai és azok módosítása szilárd gyógyszerformák elõállí-
tása céljából� címû munkája alapján,

TERDIK GYÖRGY
�Some Problems of Nonlinear Time Series Analysis in
Frequency Domain� címû munkája alapján,

VIDNYÁNSZKY ZOLTÁN
�Az aktív látás idegrendszeri folyamatai� címû munkája
alapján,

VÖLGYESI LAJOS
�Eötvös-inga mérések geodéziai alkalmazása� címû
munkája alapján,
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ZÖLDÁG LÁSZLÓ
�Szaporodásbiológiai és genetikai alapok a kutyate-
nyésztésben� címû munkája alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

PÁLYÁZATI FELHIVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára pályázatot
hirdet az

MTA MÛSZAKI FIZIKAI
ÉS ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET,

MTA KÉMIAI KUTATÓKÖZPONT
 FELÜLETKÉMIAI ÉS KATALÍZIS INTÉZET,

MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT
BIOKÉMIAI INTÉZET,

MTA ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI
KUTATÓINTÉZET

igazgatói munkakörének betöltésére
2007. július 1-jei hatállyal

Az igazgató feladata:
� az intézet tudományos tevékenységének irányítása,

koordinálása,
� a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos élet-

ben kivívott helyének és szerepének megõrzése, il-
letve további erõsítése,

� a kutatóhely tudományos koncepciójának megva-
lósítása, jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése.

 
 A pályázókkal szembeni követelmények:

� legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudo-
mányos fokozat,

� kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az
intézet profiljának megfelelõ kutatások valamely te-
rületén,

� kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szer-
zett megfelelõ gyakorlat,

� legalább egy világnyelv elõadóképes ismerete.
 

 A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázónak az intézet tudományos programja

megvalósítására vonatkozó koncepcióját,
� részletes szakmai önéletrajzot,
� tudományos fokozatának és idegennyelv ismereté-

nek megjelölését,
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának,

beosztásának és fizetésének megjelölését,
� eddigi szakmai munkájának és a munka eredménye-

inek ismertetését,
� a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok

és könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét.
 A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (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 bizonyít-

ványt,
� a jelenlegi munkáltató által készített minõsítést.

A jelenlegi igazgatónak - amennyiben pályázatot nyújt
be - a munkáltatói minõsítést nem kell mellékelnie. Az
oklevelek hiteles másolatára csak abban az esetben van
szükség, ha az igazgatói kinevezés óta azokban változás
történt.

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 és az annak végrehajtásáról
rendelkezõ 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet alapján kerül
megállapításra.

A pályázatnak az MTA fõtitkárának címezve (1245 Bu-
dapest, Pf. 1000), 2007. március 16. 24,00 óráig kell beér-
keznie a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és
Igazgatási Fõosztályára.

Dr. Meskó Attila s. k.,
a Magyar Tudományos Akadémia

 fõtitkára

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára
pályázatot hirdet a

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
TITKÁRSÁGÁN A KUTATÓINTÉZETI

FÕOSZTÁLY
fõosztályvezetõi munkakörének betöltésére,

2007. március 16-ai hatállyal

A fõosztályvezetõ feladata:
� az MTA kutatóintézeteivel való kapcsolattartás,
� a tudománypolitika alakításában, végrehajtásában, a

tudományfinanszírozásban és a tudományos pályá-
zatok kiírásában, illetve lebonyolításában érintett
közigazgatási szervekkel, testületekkel, azok vezetõ-
ivel való kapcsolattartás,

� az általa vezetett szervezeti egység feladatainak ellá-
tása során kialakított álláspontjának képviselete a
mûködési területhez tartozó külsõ szerveknél és fel-
hatalmazás alapján az MTA Titkárság álláspontjá-
nak képviselete,

� az irányítása alatt álló szervezeti egységnél a köz-
gyûlés, az MTA elnöke, fõtitkára, fõtitkárhelyettese,
valamint a tudományos testületek határozataiból és
rendelkezéseibõl adódó feladatok tervszerû, szak-
szerû, gazdaságos végrehajtásának és a végrehajtás
ellenõrzésének a megszervezése és irányítása,

� az általa vezetett szervezeti egység munkatársai
munkaköri feladatainak meghatározása, a feladatok
elvégzéséhez szükséges munkafeltételekrõl való
gondoskodás,

� az irányítása alá tartozó szervezeti egységnél a veze-
tõi ellenõrzés eszközeinek, különösen a beosztott
vezetõk és munkatársak rendszeres és eseti beszá-
moltatása eljárási szabályainak a meghatározása.
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A pályázókkal szembeni követelmények:
� felsõfokú végzettség, a köztisztviselõk képesítési

elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
szerint,

� tudományos fokozat (MTA Doktora cím vagy azzal
egyenértékû tudományos fokozat),

� legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
� a magyar nyelven kívül, valamely EU-nyelv tárgya-

lóképes ismerete.
A pályázat elbírálása során elõnyt jelent az igazgatási,

közigazgatási gyakorlat; közigazgatási szakvizsga, jogi
szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizott-
ság elnöksége által teljes körûen közigazgatási jellegûnek
minõsített tudományos fokozat és az annak alapján adott
mentesítés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázónak a fõosztály programja megvalósítására

vonatkozó koncepcióját,
� részletes szakmai önéletrajzot,
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának,

beosztásának megjelölését,
� eddigi munkájának ismertetését.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (floppy,
CD) is be kell nyújtani.

A pályázathoz mellékelni kell:
� a végzettséget és nyelvtudást igazoló oklevelek hite-

les másolatát,
� 3 hónapnál nem régebbi keltû erkölcsi bizonyít-

ványt,
A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások

megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján történik.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt

követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázat
elbírálása elõtt személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A
pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázatot az MTA fõtitkárának címezve, a Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl számított 30 napon
belül kell benyújtani a Magyar Tudományos Akadémia
Titkársága Humánpolitikai Osztályára (1245 Budapest, Pf.
1000).

Dr. Meskó Attila s. k.,
       az MTA fõtitkára

FOGADÓÓRÁK

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

 _______

Meskó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára
minden hétfõn 15:30�17:00 óra között � elõzetes beje-
lentkezés alapján (tel.: 269-0114) - fogadóórát tart. Az
Akadémia köztestületi tagjainak más idõpontokban is ren-
delkezésére áll.
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