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SZEMÉLYI RÉSZ

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedõ
tudományos életmûvük elismeréseként

EÖTVÖS JÓZSEF-KOSZORÚVAL tüntette ki

Berényi Istvánt, a földrajztudomány doktorát, az MTA
Földrajztudományi Kutatóintézetének nyugalmazott
igazgatóját, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-
szettudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanárát,

Kalicz Nándort, a történettudomány doktorát, az MTA
Régészeti Intézetének nyugalmazott kutatóját,

Kovács Lászlót, az orvostudomány doktorát, a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvosi Kar, Szent-Györgyi
Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum
Szülészeti Nõgyógyászati Klinikájának professor
emeritusát,

Loch Jakabot, a mezõgazdasági tudomány doktorát, a Deb-
receni Egyetem Mezõgazdaságtudományi Kar professor
emeritusát,

Molnár Imrét, az állam- és jogtudomány doktorát, a Sze-
gedi Tudományegyetem Általános Jogtudományi Kar
Római Jogi Tanszék egyetemi tanárát, professor
emeritusát,

Paál Zoltánt, a kémiai tudomány doktorát, az MTA Izotóp-
kutató Intézet tudományos tanácsadóját,

Tompa Kálmánt, a fizikai tudomány doktorát, az MTA
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos
tanácsadótját.

Az Oláh György-díj kuratóriuma, Oláh György Nobel-díjas
tudós adományozásának segítségével

OLÁH GYÖRGY-díjat
 adományozott

Paizs Csabának, a kémiai tudomány doktorának (Babeº-
Bolyai Egyetem).

A Simonyi Károly-díj szakkuratóriuma

SIMONYI KÁROLY
fizikai díjat adományozott

Szõkefalvi-Nagy Zoltánnak, a fizikai tudomány doktorának,
a KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézete igazga-
tójának, és

SIMONYI KÁROLY
 mérnöki díjat adományozott

Zarándy Ákosnak, az MTA Számítástechnikai és Automati-
zálási Kutatóintézete kutatójának, a mûszaki tudomány
kandidátusának.

A Paksi Atomerõmû Részvénytársaság és a Wigner Jenõ-
díj kuratóriuma

WIGNER JENÕ-díjat adományozott

Cseh Józsefnek, a fizikai tudomány doktorának, az MTA
Atommagkutató Intézete tudományos tanácsadójának,
fõosztályvezetõjének és

Szabó Benjaminnak, a Paksi Atomerõmû létesítésének volt
kormánybiztosa, a magyar nukleáris ipar köztiszteletnek
örvendõ, emblematikus alakjának.

A Richter Gedeon Részvénytársaság és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia által alapított díj kuratóriuma

BRUCKNER GYÕZÕ-díjat adományozott

Huszthy Péternek, a kémiai tudomány doktorának, a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves
Kémiai és Technológiai Tanszéke professzorának,

a 40 éven aluli kutatóknak kiadható

BRUCKNER GYÕZÕ-díjat adományozott

Kurtán Tibor PhD-nek, a Debreceni Egyetem Szerves
Kémiai Tanszéke adjunktusának.

A �Hevesy György-díj a nukleáris kutatásért� kuratóriuma

HEVESY GYÖRGY-díj
I. kategóriáját adományozta

Vajda Nórának, a kémiai tudomány kandidátusának, a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nukleáris Technikai Intézete docensének és

Deme Sándornak, a fizikai tudomány kandidátusának, az
MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézete fõmunkatársá-
nak,

a fiatal kutatóknak létesített

HEVESY GYÖRGY-díj
II. kategóriáját adományozta

Varga Zsoltnak, az MTA Izotópkutató Intézete munkatár-
sának.
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A Magyar Tudományos Akadémia által a MÁV ZRt. köte-
lezettségvállalása mellett létrehozott

MIKÓ IMRE-díjat

 valamint a díj mellé a Magyar Közlekedési Közmûvelõ-
désért Alapítvány Mikó Imre-emlékplakettjét adományozta

a kuratórium életmû kategóriában:
Heller Györgynek, okleveles gépészmérnöknek, nyugalma-

zott vasúti igazgatónak;

aktív szakember kategóriában pedig
Csiba Józsefnek, okleveles gépészmérnöknek, vasúti igaz-

gatónak.

A Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság által alapí-
tott díj kuratóriuma

MOL TUDOMÁNYOS Díjat adományozott
megosztva

Tóth Jánosnak, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai
Kutatóintézet tudományos fõmunkatársának,

Bódi Tibornak, a Miskolci Egyetem Kõolaj és Földgáz
Intézete docensének, tudományos osztályvezetõjének

és
Szûcs Péternek, a Miskolci Egyetem Hidrogeológiai- Mér-

nökgeológiai Tanszéke docensének.

A Kapolyi László akadémikus által alapított díj
kuratóriuma

VITÁLIS ISTVÁN TUDOMÁNYOS Díjat
adományozott

Kissné Mezei Ágnesnek, okleveles bányamérnöknek.

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára az Akadémia
szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedõ

munkájuk elismeréseként

FÕTITKÁRI DICSÉRETBEN részesítette:

Balázs Lászlónét, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársá-
ga Jogi és Igazgatási Fõosztályának titkársági ügyintézõjét,

Gulyás Sándornét, a Magyar Tudományos Akadémia
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének munkaügyi
elõadóját,

Halász Istvánnét, a Magyar Tudományos Akadémia Sajtó-
titkárságának munkatársát,

Huber Istvánnét, a Magyar Tudományos Akadémia Nem-
zetközi Együttmûködési Irodájának devizaelszámolóját,

Kelemen Ferencnét, a Magyar Tudományos Akadémia
Támogatott Kutatóhelyek Irodájának nemzetközi ügyin-
tézõjét,

Kovács Gézánét, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki
Titkárságának fõmunkatársát,

Kovács Katalint, a Magyar Tudományos Akadémia Nem-
zetközi Együttmûködési Irodájának fõelõadóját,

Kuti Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága,
Pénzügyi Fõosztály Beruházási és Vagyongazdálkodási
Osztályának vezetõ-fõtanácsosát,

Makky Györgyöt, a Magyar Tudományos Akadémia Mûvé-
szettörténeti Kutatóintézetének fényképészét,

Nyíri Józsefnét, a Magyar Tudományos Akadémia Közgaz-
daságtudományi Intézetének igazgatói titkárnõjét,

Schultheiszné Takács Máriát, a Magyar Tudományos Aka-
démia Titkársága Pénzügyi Fõosztálya Gazdasági Osztá-
lyának fõmunkatársát,

Szabó Dezsõt, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatói fõtanács-
adóját, tudományos tanácsadóját,

Szabó Zsoltot, a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki
Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének ügyvivõ
szakértõjét;

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára, az Akadémia
szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedõ

munkája elismeréseként rendkívüli

FÕTITKÁRI DICSÉRETBEN részesítette:

Benedek Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi
Biológiai Központ Üzemviteli Osztályának vezetõjét.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2007. szeptember 24-i ülésének (AKT 6/2007.)

állásfoglalásai

Napirend:

1. A kutatóintézetek 2006. évi tevékenységének elemzése.

2. Tájékoztató a 2008. évi költségvetés alakulásáról.

3. Tájékoztató az akadémiai reform folyamat aktuális
kérdéseirõl.

4. Egyebek:
Javaslat támogatott kutatócsoporti társult tagságra.
Tájékoztató az év végén lejáró igazgatói megbízá-

sokról.

AKT 1/6/2007. (IX. 24.) állásfoglalás:
Az AKT áttekintette a tudományterületi kuratóriumok

állásfoglalásait a kutatóintézetek tevékenységének elemzé-
sével kapcsolatban.

Az AKT elfogadta egy szûkebb grémium kiküldését tu-
dományterületenként 2�2 fõ részvételével (kuratóriumon-
ként 1�1, AKT tudományterületenként 1�1 képviselõ).
Szamkó Józsefné fõosztályvezetõ asszony felkérést kapott,
hogy a Pénzügyi Fõosztályt képviselje. A jelenlevõk közül
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Nagy Béla, Veres András, Vincze Imre elfogadta az értéke-
lõ ad hoc bizottságban való részvételt. Feladatuk az értéke-
lési szempontrendszer tudományterületek közötti harmoni-
zálása, a bekérendõ adatok egyeztetése és javaslataik leg-
késõbb november közepéig az AKT elé terjesztése, mivel a
2008. év során ez alapján szükséges a 2007. évi akadémiai
intézethálózat teljesítményének az értékelését elvégezni.

AKT 2/6/2007. (IX. 24.) állásfoglalás:
Tájékoztató hangzott el a 2008. évi költségvetési tárgya-

lásokról. Egy héttel a törvényjavaslat parlamenti benyújtása
elõtt még nem publikusak az adatok, ezért csak azokra lehet
hivatkozni, amik a Pénzügyminisztérium honlapján ezzel
kapcsolatosan megjelentek. Így a 2007. évben is marad az
egyensúlyi tartalékképzés, mely az intézmények esetében
3,1%, a fejezeti kezelésû elõirányzatoknál 7%. A hazai és
nemzetközi (EU-s) pályázatok saját részének kiegészítésére
külön keret áll majd rendelkezésre. Bérfejlesztés a 2008.
évben nem lesz, a 13. havi illetmény jelenleg is folyósított
1 havi része várhatóan a 2008. évtõl beépül az illetménybe.

Az AKT a 2008. évi költségvetési tárgyalásokról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.

AKT 3/6/2007. (IX. 24.) állásfoglalás:
Az ülés résztvevõi tájékoztatást kaptak az akadémiai re-

form folyamat aktuális kérdéseirõl. Május óta négy jogsza-
bályváltozás történt, mely alapvetõen befolyásolja az Aka-
démia helyzetét. Az elsõ a vagyon- (államháztartási) tör-
vény (mely az eddigi rábízott és törzsvagyon helyett ma-
gántulajdonná tette az akadémiai ingatlanokat), a másik a
TTI-stratégia, melynek kormányhatározatban rögzített
intézkedési terve megjelent a Magyar Közlöny augusztus
29-i számában (részletezi az MTA felelõsségét többek
között az országos teljesítményértékelési rendszer kidolgo-
zásában). A harmadik a KJT módosítása, melyben az aka-
démiai vonatkozásban két újítás is található: 1. bevezeti a
gyakornoki rendszer kategóriáját, 2. tiltja a többszörös
kiemelt vezetõi közalkalmazotti státuszt (ez kifejezetten a

vezetõkre vonatkozik). A negyedik mozzanat a készülõ
akadémiai törvény helyzete: elkészült a törvényjavaslat
kodifikált szövege, mely azonban még nem publikus, csak
annyi tudható, hogy az Akadémiára vonatkozó közfelada-
tok taxatív felsorolása jelenleg csakis általánosan megfo-
galmazott elvek szintjén történt meg. Az Akadémia a tár-
gyalások során jelezte a törvényt elõterjesztõ OKM vezetõ-
jének, hogy igényli a májusi közgyûlésen elfogadottak
lehetõség szerint minél szélesebb körû figyelembevételét.

Az AKT a reformfolyamatról szóló tájékoztatást köszö-
nettel elfogadta és kifejezte óhaját, hogy a jövõben is
igényli a hasonló információkat.

AKT 4/6/2007. (IX. 24.) állásfoglalás:
Egyebek:
a) Javaslat támogatott kutatócsoporti társult tagságra

Az AKT egyhangú szavazással elfogadta a Magyar Kál-
mán akadémikus által vezetett MTA�SE Neurokémiai Kuta-
tócsoport társult tagságára vonatkozó kérelmet.

b) Tájékoztató az év végén lejáró igazgatói megbízásokról
Fõtitkár úr rövid áttekintést adott a 2007. december 31-

én lejáró igazgatói megbízásokról. Mindenhol létrejöttek az
ajánló bizottságok és mint ismeretes, külföldi pályázók
elõtt is megnyílt a lehetõség e poszt betöltésére. Az elbírá-
lási forgatókönyv szerint következõ lépés a tudományterü-
letenkénti kuratóriumok véleményének kialakítása, majd a
tudományos osztályok, valamint a kutatói fórumok állás-
foglalása alapján az AKT javaslatot tesz Elnök úrnak a
megfelelõ személyek kiválasztására.

c) SzMSz módosításának elfogadási elõterjesztése 

Az AKT elfogadta 6 tartózkodás mellett 14 igennel a
Nyelvtudományi Intézet, és 5 tartózkodás mellett 15 igennel
a Földrajztudományi Intézet szervezeti és mûködési sza-
bályzatát.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2007. november 6-i ülésének (AKT 7/2007.)

állásfoglalásai

Napirend:
1. A támogatott kutatóhálózat 2006. évi tevékenységé-

nek elemzése. A támogatott kutatóhálózat 2007 és 2011
közötti kutatási ciklusának megindításával kapcsolatos
tapasztalatok

2. A kutatóintézeti tevékenység elemzésének módszer-
tana (közbülsõ tájékoztatás)

3. Tájékoztató a fiatal kutatói álláshelyek betöltésérõl
4. Az igazgatói pályázatok véleményezése
5. Egyebek.

AKT 1/7/2007. (XI. 6.) állásfoglalás:
A támogatott kutatóhálózat 2006. évi tevékenységének

elemzése. A támogatott kutatóhálózat 2007 és 2011 közötti
kutatási ciklusának megindításával kapcsolatos tapasztala-
tok.

A harmadik pályázati ciklus indításakor újabb teljesít-
mény kategóriákkal finomodott az éves tudományos be-
számolónak az intézetektõl némileg eltérõ adatállománya.
A publikációk számbavétele, az impakt faktor, valamint az
idézettségi mutatók értékelése jelentõs kritériumnak minõ-
sülnek, ahogyan ez az alapkutatások esetében nemzetközi-
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leg is elõírt és elfogadott. A Hálózati Tanács által kialakí-
tott kritériumrendszernek való megfelelést ellenõrizendõ a
kutatócsoportoknak a beszámolóval együtt be kell nyújta-
niuk a publikációk azon részeinek másolatát, ahol a csoport
neve, illetve az MTA feltüntetésre került. A publikációk
felülvizsgálatánál 2006-ban is a Hálózati Tanács kritérium-
rendszerét alkalmazták.

A kutatócsoportok száma és tudományterületi arányaik
nem változtak. A 171 kutatócsoport közül 58 a matematikai
és természettudományok, 68 az élettudományok, 45 pedig a
társadalomtudományok területén mûködött. A 14 társult tag
közül a matematikai és természettudományok területén 6,
az élettudományokban 7, a társadalomtudományokban 1
kutatócsoport tevékenykedett.

Az eredményesség és a hatékonyság szempontjából ked-
vezõtlen � ahogy azt már az elõzõ évi Beszámoló is megál-
lapította, � hogy a támogatott kutatóhálózaton belül jelentõs
arányt képviselnek a kis létszámú kutatócsoportok. Ezen a
helyzeten a 2007�2011 közötti kutatási ciklusra meghirde-
tett új pályázat kíván változtatni.

A beszámolót az AKT elfogadta.

AKT 2/7/2007. (XI. 6.) állásfoglalás:
A kutatóintézeti tevékenység elemzésének módszertana

(közbülsõ tájékoztatás).
Az ülést vezetõ fõtitkárhelyettes köszönetet mondott az

ad hoc bizottság elõzetes beszámolójáért, és fölhívta arra a
figyelmet, hogy egyrészt valóban külön kell tudni mérle-
gelni az egyes tudományterületeket egymástól, de elkerül-
hetetlen az egymáshoz mérés lehetõségének biztosítása.
Emlékeztetett arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémi-
ának a TTI-intézkedési terv alapján elsõ számú felelõsként
országos teljesítményértékelõ rendszert kell kidolgoznia,
melynek kipróbálására 2008-ban, bevezetésére 2009-ben
kell sort keríteni. Az AKT most napirenden szereplõ mun-
kája kiindulópontként fog szolgálni a teljesítményértékelõ
rendszer kialakításához.

A tájékoztatót az AKT tudomásul vette.

AKT 3/7/2007. (XI. 6.) állásfoglalás:

Az írásos tájékoztatást a fiatal kutatói álláshelyek betöl-
tésérõl mindenki megkapta. Az AKT tagjai elégedettek
voltak a jól elõkészített döntéssel.

A tájékoztatót az AKT tudomásul vette.

AKT 4/7/2007. (XI. 6.) állásfoglalás:
Az igazgatói pályázatok véleményezése:

A titkos szavazás során az AKT úgy döntött, hogy azok-
ban az intézetekben, ahol csak egy pályázó volt, az intézeti
kutatói fórum megtartása után javasolja az igazgatói kine-
vezést a szokásrendnek megfelelõ idõtartamra. Az NVKI és
GGKI esetében úgy foglalt állást, hogy minden pályázó
kerüljön az intézeti kutatói fórum elé, és utána az AKT
következõ ülése döntsön a kinevezésre javasolt személyrõl.
Ezen intézetek kutatói fórumán az AKT képviselõje is ve-
gyen részt.

AKT 5/7/2007. (XI. 6.) állásfoglalás:
Egyebek.
Pléh Csaba tájékoztatta az ülés résztvevõit, hogy kor-

mányhatározat jelent meg � 1066/2007. (VIII. 29.) Korm.
hat. � a 2007�2010-re vonatkozó tudomány-, technológiai-
és innováció-politikai (TTI) intézkedési tervrõl, amelynek
több pontjában az MTA is szerepel, mint részfelelõs vagy
közremûködõ intézmény. A számunkra különösen fontos
esetekben az Akadémia igyekszik kezdeményezõ szerepet
vállalni.

A nemzeti kutatólaboratóriumokkal kapcsolatos kérdésre
válaszolva Szegõ Károly elmondta, hogy a TTI stratégia
egyik eleme (lásd fenti Korm. hat. B/II.2. pontja) a nemzet-
közileg versenyképes kutatóintézmények kiépítése, s ebbe
tartozik a Nemzeti Laboratóriumok kérdése is. Az MTA,
mint az egyik felelõs intézmény elkezdte javaslatainak
összeállítását. Megígérte, hogy minden olyan kérdés,
amelyben az AKT kompetens, a testület elé fog kerülni.

KÖZLEMÉNYEK

T Á J É K O Z T A T Ó

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím adomá-
nyozásáról

BELÉNYI GYULA
�Az ipari munkásság társadalmi átalakulása Magyaror-
szágon, 1945�1965� címû munkája alapján,

BÁNTAY PÉTER
�Permutációs orbifoldok és alkalmazásaik� címû munká-
ja alapján,

DOMOKOS MÁTYÁS
�POLYNOMIAL INVARIANTS AND REPRESENTA-
TION THEORY� címû munkája alapján,

FINSZTER GÉZA
�A rendészet elmélete� címû munkája alapján,

JEDLOVSZKY PÁL
�Rendezetlen kondenzált fázisok tulajdonságainak vizs-
gálata számítógépes szimulációs módszerekkel� címû
munkája alapján,

KAIZER JÓZSEF
�Oxigenázok és oxidázok modellreakciói� címû munkája
alapján,

KISS LÁSZLÓ
�Pulzáló vörös óriáscsillagok� címû munkája alapján,

KÁLAI TAMÁS
�Paramágneses heterociklusos nitroxidok és diamágneses
származékaik szintézise és alkalmazása� címû munkája
alapján,

LENGYEL GYÖRGY
�A magyar gazdasági elit társadalmi összetételének né-
hány jellemzõje a huszadik század végén� címû munkája
alapján,
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MESZÉNA GÉZA
�Együttélés és versengés: ökológia és evolúció� címû
munkája alapján,

PÁLINKÓ ISTVÁN
�Elsõdleges és másodlagos kötõerõkkel összetartott
rendszerek készítése és jellemzése� címû munkája alap-
ján,

SKODÁNÉ FÖLDES RITA
�Új szteránvázas vegyületek elõállítása homogén katali-
tikus reakciók segítségével� címû munkája alapján,

SZÉKELY FERENC LÁSZLÓ
�Vízkutak és a heterogén földtani környezet kölcsönha-
tásának modellezése� címû munkája alapján,

SZÖKÕ ÉVA
�A deprenyl metabolizmusának sztereokémiai vizsgálata
és biomarkerek meghatározása kapilláris elektroforézis-
sel� címû munkája alapján,

 elnyerte
a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára pályázatot
hirdet az

ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET
és a

FILOZÓFIAI KUTATÓINTÉZET
igazgatói munkaköreire

A munkakör az Állatorvostudományi Kutatóintézetnél
2008. április 15. napjával, a Filozófiai Kutatóintézetnél
2008. június 1. napjával tölthetõ be.

 
Az igazgató feladata:

- az intézet tudományos tevékenységének irányítása,
koordinálása,

- a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben
kivívott helyének és szerepének megõrzése, illetve
további erõsítése,

- a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósí-
tása, jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése.

 
 A pályázókkal szembeni követelmények:

- legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá-
nyos 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 meg-

valósítására vonatkozó koncepcióját,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- tudományos fokozatának és idegennyelv ismeretének

megjelölését,

- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának,
beosztásának és fizetésének megjelölését,

- eddigi szakmai munkájának és a munka eredményei-
nek 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
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a szerint,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pá-
lyáztatón és a pályázati bizottság tagjain kívül az ille-
tékes akadémiai 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 kinevezése 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 és annak végrehajtásáról ren-
delkezõ 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet alapján kerül
megállapításra.
A pályázat elbírálásának határideje:

2008. március 31.
A pályázatnak (a kísérõlevelet az MTA fõtitkárának cí-

mezve) 2008. január 16. napja 16,00 óráig kell beérkez-
nie a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és
Igazgatási Fõosztályára (1245 Budapest, Pf. 1000.)

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

  fõtitkára

Az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok (OTKA) Iroda
(1093 Budapest Czuczor u. 10.)

pályázatot hirdet
gazdasági vezetõi munkakör betöltésére

Az OTKA Iroda gazdasági vezetõi közalkalma-
zotti munkakörbe munkatársat keres: az OTKA Iro-
da, mint központi költségvetési szerv- és az OTKA
Programok, mint fejezeti kezelésû elõirányzat gaz-
dálkodásával kapcsolatos teljes körû feladatok ko-
ordinálására, irányítására.

A munkakör betöltésének feltétele: felsõfokú-,
szakirányú iskolai végzettség; mérlegképes könyve-
lõi, vagy könyvvizsgálói nyilvántartásba történõ re-
gisztráció; 5 éves költségvetési gyakorlat; 5 éves ve-
zetõi gyakorlat; számítógép kezelésének felhasználó



2007. december 14. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ 209

szintû ismerete; büntetlen elõéletet igazoló erkölcsi
bizonyítvány.

Elõnyt jelent: tárgyalóképes angol nyelvtudás,
elkülönített állami pénzalapnál eltöltött gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai
önéletrajzot � fizetési igény megjelölésével; a ké-
pesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített
másolatát; három hónapnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítványt; két szakmai referencia megje-
lölését; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályá-
zati anyagot az eljárásában résztvevõk megismerhe-
tik.

A munkakör betölthetõ: 2008. február 1-tõl.
A pályázat benyújtásának határideje:
 2008. január 10.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pá-

lyázatot zárt borítékban, személyesen vagy postai
úton kell benyújtani az OTKA Irodába (1093 Buda-
pest Czuczor u. 10. I. emelet Stúdium Irodaház).

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott je-
lentkezõk személyes meghallgatására 2008. január
második felében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje:
2008. január 31.

FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia által néhai
Simor Pálné hagyatékából alapított Simor Pál Rák-
kutató Alapítvány kuratóriuma felhívja a gyógyító
és kutató intézmények szervezeti egységeinek veze-
tõit és az Akadémia köztestületének tagjait, tegye-
nek javaslatot

 � Pro optimo merito in pancreatico-oncologia� díj

odaítélésére.

A kuratórium a díjat � mely pénzjutalommal, az adomá-
nyozást rögzítõ oklevéllel, a díjhoz járó bronz érmével jár � a
rákkutatásban, különösen a hasnyálmirigyrák és más emész-
tõszervi rákok kutatásában és gyógyításában jelentõs ered-
ményeket elért kutatók és orvosok részére adományozza.

A javaslatban részletesen ismertetni kell a javasolt sze-
mély kutató, ill. gyógyító tevékenységét és e tevékenység
eredményét.

A javaslatokat 2007. december 20-ig kérjük megküldeni
a Simor Pál Rákkutató Alapítvány címére: 1245 Budapest,
Pf. 1000.

A díjak átadására 2008 júniusában kerül sor a Magyar
Gastroenterológusok Társasága Naggyûlésén. A díjazottak
nevét az Akadémiai Értesítõben nyilvánosságra hozzuk.

A Simor Pál Rákkutató Alapítvány eddigi díjazottjai:

1999-ben Flautner Lajos és Zalatnai Attila
2000-ben Faller József és Varga Gábor
2001-ben Bocsi József és Kiss János

2002-ben Pap Ákos, Sápy Péter és Tulassay Zsolt
2003-ban Herszényi László, Balogh Ádám,
Horváth Örs Péter
2004-ben Péter Mózes, Tihanyi Tibor
2005-ben Molnár Béla, Papp János
Ifjúsági Díj (elõször): Horváth Andrea
2006-ban Kalmár Nagy Károly és Harsányi László,
Ifjúsági Díj: Lódi Csaba,
2007-ben Oláh Attila

A Magyar Tudományos Akadémia által néhai Simor
Pálné hagyatékából alapított Simor Pál Rákkutató Alapít-
vány Kuratórium Ifjúsági Díj alapítását határozta el, és
felhívja a fiatal kutatókat, pályázzanak

 �Pro optimo merito in pancreatico-oncologia�
� ifjúsági díjra

A pályázás feltételei:
- 35 év alatti PhD fokozattal rendelkezõ vagy rezidens

képzésben részt vevõ által a PhD munka keretében,
vagy a rezidens képzés tartama alatt benyújtott, nem-
zetközi folyóiratban megjelent cikk, mely a gyomor-
bél traktus daganatai keletkezése, gyógyítása témában
került közlésre.

A Díj pénzjutalommal és oklevéllel jár.
A cikket magának a szerzõnek teljes terjedelmében be

kell küldeni a Simor Pál Rákkutató Alapítvány címére:
1245 Budapest, Pf 1000. (1051 Budapest, Nádor u. 7.)

Beküldési határidõ: 2007. december 20.
A beérkezett cikkek közül a legkiválóbbat fogja a Kura-

tórium �Pro optimo merito in pancreatico-oncologia� �
ifjúsági díjban részesíteni.

A díj átadására 2008 júniusában kerül sor a Magyar
Gastroenterológusok Társasága Naggyûlésén. A díjazott
nevét az Akadémiai Értesítõben nyilvánosságra hozzuk.

2007-ben a díjat Gyõrffy Balázs PhD hallgató kapta.

Lapis Károly s. k.,
 a Simor Pál Rákkutató Alapítvány

 Kuratórium elnöke

_____________

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Elnöksége � a
6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet alapján � a Meteorológiai
Világnap alkalmából, (2008. március hó 23.) miniszteri

elismerések adományozására kíván elõterjesztést tenni.
Ennek megfelelõen a hazai és a nemzetközi meteorológia

területén kimagasló tudományos kutatások és szakmai
eredmények elismeréséül két Schenzl Guidó-díj, valamint
négy Pro Meteorologia Emlékplakett adományozására
kerülhet sor.

A Szolgálat Elnöksége felhívja a szakmai, tudományos
és társadalmi szervezeteket, egyesületeket, kamarákat,
gazdálkodó szervezeteket, intézményeket, önkormányzato-
kat, valamint a meteorológia iránt érdeklõdést tanúsító
magánszemélyeket, hogy az elismerésekre tegyék meg
javaslataikat a mellékelt ûrlapnak megfelelõ formában.
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A javaslatokat 2008. január hó 23. napjáig kell, az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat Elnöki Irodájára, a sze-
mélyügyi referensnek eljuttatni. (1024 Budapest, Kitaibel
Pál u. 1.)

A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, személyi
adatait, munkahelyét, beosztását, tudományos fokozatát,
korábbi kitüntetéseit, továbbá szükséges ismertetni az in-
dítványt megalapozó eredményeket is.

Az elismerések adományozására beérkezett javaslatokat

az erre a célra alakult bizottság értékeli, amelyben a Szolgá-
laton kívül képviselteti magát a Magyar Honvédség
Geoinformációs Szolgálata, a Magyar Tudományos Aka-
démia, az ELTE Meteorológiai Tanszéke, valamint a Ma-
gyar Meteorológiai Társaság.

Az elismeréseket a miniszter vagy megbízottja a Meteo-
rológiai Világnapon ünnepélyes keretek közt adja át.

Országos Meteorológiai Szolgálat
Elnöki Iroda
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����������������..
Javaslattevõ megnevezése

JAVASLAT

����������������������..
díj, emlékplakett, érdemérem és oklevél adományozására

A javasolt személy neve: ���������������������.�...........

Születési helye, év, hó, nap: ���������������������...........

Anyja neve: ����������������������������.........

Munkahelye: ����������������������������.......

Beosztása (foglalkozása): �����������������������.......

Tudományos fokozata: ������������������������........

Lakcíme: �����������������������������.........

Az átadásra javasolt idõpont: ���������������������..........

A javaslat indoklása:

(Az indoklásnak tartalmaznia kell mindazon eredményeket,

amelyek megalapozzák az elismerés odaítélését.)

�����������������������������������
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Kelt ��������������

���������������
a javaslattevõ aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Tudományos Akadémia köszönetet mond
mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak a magyar
tudományos élet fejlesztéséhez. Ezúton tájékoztatja az
adófizetõ polgárokat, hogy rendelkezésük alapján az Aka-
démia részére felajánlott személyi jövedelemadójuk 1%-át
a vidéki tudományos életben kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó fiatal kutatók díjazására fordította. A díjak átadására
a Magyar Tudomány Ünnepén került sor.

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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Kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet

kívánnak

a lap munkatársai!
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