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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
350/2006. (XII. 23.) Korm. rendelete

a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a
Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel
 rendelkezõ személyek tiszteletdíjáról, illetve az
akadémikus elhalálozása esetén megállapítható
hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.)

Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi
XL. törvény 27. §-ának (4) bekezdésében és 30. §-ának (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a
következõket rendeli el:

1. §

A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkezõ
személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálo-
zása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló,
a 106/1996. (VII. 16.) Korm. rendelettel, a 142/1998. (VIII.
25.) Korm. rendelettel és a 19/2001. (II. 12.) Korm. ren-
delettel módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

�(1) Az akadémikusnak tudományos alkotómunkájára,
tudományos teljesítményére tekintettel havonta tiszteletdíj
jár. Ennek összege:

Akadémia rendes tagja esetében 455 000 Ft/hó
Akadémia levelezõ tagja esetében 353 900 Ft/hó�

2. §

Az R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

�(1) Az Akadémia Doktori Tanácsa által � az akadémiai
szabályozásban meghatározott feltételek szerint � odaítélt
Akadémia Doktora címmel havonta 90 ezer forint összegû
tiszteletdíj jár, a (2)�(5) bekezdésben foglaltak figyelembe-
vételével.�

3. §

 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lép ha-
tályba. A rendelet 1�2. §-ának rendelkezéseit elsõ ízben a
2007. januárjában esedékes tiszteletdíjakra kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 15/A. §-a, valamint a Magyar Tudományos
Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia
Doktora címmel rendelkezõ személyek tiszteletdíjáról,
illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható
hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 19/2001. (II. 12.) Korm. ren-
delet 2�4. §-a.

A Miniszterelnök
1/2007. (I. 5.) ME határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága tagjainak megbízásáról

 Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. §-ának (3)�(4) be-
kezdése alapján � az oktatási és kulturális miniszter, vala-
mint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke
javaslatára �

dr. Csóka Pétert, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium fõosztályvezetõjét,

Ligetiné Nehay Erzsébetet, a Környezetvédelmi és
Vizügyi Minisztérium szakmai fõtanácsadóját,

Némethné Jároli Erikát, a Nemzeti Kutatási és Techno-
lógiai Hivatal titkárságvezetõjét

� hároméves idõtartamra � ,

Takács Jánosné dr.-t, az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium fõosztályvezetõ-helyettesét

� további hároméves idõtartamra �

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizott-
sága tagsági teendõinek ellátásával megbízom.

A Miniszterelnök
4/2007. (I. 5.) ME határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága tagjainak megbízatása megszûnésérõl

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (4) bekezdése
alapján megállapítom, hogy

dr. Marton István,
Sindelyes Gábor és
dr. Temesi Alfréda

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizott-
sága tagjainak e megbízatása megszûnt.

A Miniszterelnök
8/2007. (I. 30.) ME határozata

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
tagjainak megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 111.
§-ának (2) bekezdésében foglalt jogkörömben � az oktatási
és kulturális miniszter elõterjesztésére �
dr. Ádám Veronikát, az MTA lev. tagját, a Semmelweis

Egyetem Általános Orvostudományi Kar tszv. egyetemi
tanárát,

dr. Bazsa Györgyöt, az MTA doktorát, a Debreceni Egye-
tem egyetemi tanárát,

dr. Csirik Jánost, az MTA doktorát, a Szegedi Tudomány-
egyetem Természettudományi Kar dékánját, tszv.
egyetemi tanárt,

dr. Dimény Juditot, az agrártudomány kandidátusát, a Szent
István Egyetem Mezõgazdasági és Környezettudományi
Kar dékánját, tszv. egyetemi tanárt,
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dr. Droppa Judit Munkácsy Mihály-díjas textilmûvészt, a
Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Gera Istvánt, a fogorvostudomány kandidátusát, a
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar dékán-
ját, egyetemi tanárt,

dr. Greiner Istvánt, a Magyar Innovációs Szövetség alel-
nökét, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. kutatási
igazgatóhelyettesét,

Helgertné dr. Szabó Ilonát, a közgazdaságtudomány kandi-
dátusát, a Károly Róbert Fõiskola rektorhelyettesét,
tszv. egyetemi docenst,

dr. Hunyady Györgyöt, az MTA lev. tagját, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai
Kar dékánját, egyetemi tanárt,

dr. Inzelt Györgyöt, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem egyetemi tanárát,

dr. Kerekes Sándort, az MTA doktorát, a Budapesti
Corvinus Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Kiss Jenõt, az MTA lev. tagját, az ELTE BTK Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézet igazgatóját, egye-
temi tanárt,

dr. Kis-Tóth Lajost, PhD, az Eszterházy Károly Fõiskola
rektorhelyettesét, fõiskolai tanárt,

dr. Kulcsár Szabó Ernõt, az MTA r. tagját, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem BTK Irodalomtörténeti Intézet
kutatóprofesszorát, egyetemi tanárt,

dr. Lenkei Pétert, az MTA doktorát, a Pécsi Tudomány-
egyetem Pollack Mihály Mûszaki Kar egyetemi tanárát,

dr. Lukács Istvánt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
BTK Szláv Filológiai Tanszék egyetemi docensét,

dr. Ormos Pált, az MTA r. tagját, az MTA Szegedi Bioló-
giai Központ Biofizikai Intézet igazgatóját,

dr. Pálfy Péter Pált, az MTA lev. tagját, az MTA Rényi
Alfréd Matematikai Kutató Intézet kutatóprofesszorát,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárát,

dr. Pálfy Sándort, DLA, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Penninger Antalt, az MTA doktorát, a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárát,

dr. Pepó Pétert, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem
egyetemi tanárát,

dr. Sípos Zoltánt, a közgazdaságtudomány kandidátusát, a
Zsigmond Király Fõiskola intézetvezetõ fõiskolai tanárát,

dr. Szabó Gábort, az MTA lev. tagját, a Szegedi Tudo-
mányegyetem TTK egyetemi tanárát,

dr. Szeidl Lászlót, az MTA doktorát, a Budapesti Mûszaki
Fõiskola egyetemi tanárát,

dr. Szuromi Szabolcsot, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem egyetemi tanárát,

dr. Trencsényi Lászlót, a neveléstudomány kandidátusát, a
Miskolci Egyetem egyetemi docensét

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági
teendõinek ellátásával;

dr. Iványi Károlyt, a közgazdaságtudomány kandidátusát, a
Budapesti Gazdasági Fõiskola fõiskolai tanárát,

dr. Keviczky Lászlót, az MTA r. tagját, az MTA Számítás-
technikai és Automatizálási Kutató Intézet kutatópro-
fesszorát, egyetemi tanárt,

dr. Stern Pált, a közlekedéstudomány kandidátusát, a Ma-
gyar Államvasutak Zrt. Vezérigazgatóság informatikai
stratégiai osztályvezetõjét

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági
teendõinek ellátásával ismételten
� a 2007. január 1-jétõl 2009. december 31-ig terjedõ idõ-
tartamra �
megbízom.

A Miniszterelnök
9/2007. (I. 30.) ME határozata

a Felsõoktatási és Tudományos Tanács elnöke
és tagja megbízásának visszavonásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 113.
§-ának (2) bekezdése, valamint a Felsõoktatási és Tudomá-
nyos Tanácsról szóló 68/2006. (III. 28.) Korm.rendelet 6.
§-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt jogkörömben �
az oktatási és kulturális miniszter javaslatára �

dr. Bazsa Györgynek, az MTA doktorának, a Debreceni
Egyetem egyetemi tanárának és

dr. Szabó Gábornak, az MTA lev. tagjának, a Szegedi
Tudományegyetem TTK egyetemi tanárának a Felsõokta-
tási és Tudományos Tanács elnöki, illetve tagsági teendõi-
nek ellátására vonatkozó megbízását

� lemondásuk miatt, 2007. január 1-jei hatállyal �
visszavonom.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalásai
a 2006. november 30-án megtartott ülésérõl

1. Tájékoztató a 2006. október 30-ai rendkívüli köz-
gyûlés határozatairól

Gyulai József, a Határozatszövegezõ Bizottság elnöke
ismertette az elnökség tagjaival a 2006. október 30-i rend-
kívüli közgyûlés határozatait.

Az elnökség 37/2006. számú állásfoglalása

Az elnökség a közgyûlés határozatairól szóló tájékoztatót
tudomásul vette.

2. Tájékoztató az akadémiai reform ügyében hozott
közgyûlési határozatok végrehajtására vonatkozó veze-
tõi döntésekrõl

Vizi E. Szilveszter elnök és Meskó Attila fõtitkár ismer-

tette a Vezetõi Kollégium döntéseit az elnökség tagjaival (l.

a Magyar Tudományos Akadémia Vezetõi Kollégiumának

1/2006. (XI. 30.) állásfoglalása a közgyûlés határozatainak

végrehajtása érdekében).



12 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ 2007. február 16.

3. Tájékoztató adatok a köztestületrõl
Tolnai Márton, a Kutatásszervezési Intézet igazgatója

röviden tájékoztatta az elnökség tagjait az MTA köztestüle-
tének adatairól.

Az MTA köztestületének összesen 13 160 tagja van, kö-
zülük 697 fõ akadémikus, a nem akadémikus hazai tagok
száma 11 498 fõ, a határainkon túli nem akadémikus köz-
testületi tagok száma 965 fõ. A nem akadémikus hazai
tagok száma az 1994. évi 6289 fõrõl 11 498 fõre nõtt, ami
82%-os növekedést jelent. Figyelemre méltó a tagság át-
lagéletkorának kedvezõ változása. Az 1994. évi 63,8 évrõl
jelenleg � 6,4 évvel � az átlag életkor 57,4 évre csökkent. A
fiatalodás külön is kedvezõ eleme, hogy a 777 MTA dokto-
ra átlag életkora a köztestületi tagok átlag életkoránál jóval
kedvezõbb, 55,6 év. Az elkövetkezendõ években a tagság
további fiatalodása várható, mert jelenleg a PhD fokozattal
rendelkezõ kutatóknak kevesebb mint egynegyede tagja a
köztestületnek. A nem akadémikus tagságon belül az újon-
nan belépõ fiatal tudósok számának növekedése miatt a
köztestület belsõ struktúrája jelentõsen módosult. A tagság
29%-a PhD fokozattal rendelkezõ fiatal. A köztestület
tudományos osztályok és területi bizottságok szerinti tago-
zódása stabilnak mondható. Legnagyobb létszámmal ren-
delkezik az Orvosi Tudományok Osztálya, a tagság 17%-a,
a legkisebb a Matematikai Tudományok Osztálya, amely-
ben a tagság 4,9%-a található. A köztestületi tagok több
mint 60%-a Budapesten és vonzáskörzetében lakik.

Az elnökség 38/2006. sz. állásfoglalása

Az elnökség tagjai köszönettel tudomásul vették a tájé-
koztatót.

4. Tájékoztató az Új Magyarország Fejlesztési Terv
alapján elkészített Operatív Programok akadémiai
vitájáról

Szegõ Károly fõosztályvezetõ és Molnár Andrea röviden
tájékozatta az elnökség tagjait az akadémiai vitáról. Az
Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjaiból származó
támogatáshoz a 2007�2013 idõszakra vonatkozóan össze-
tett adminisztrációs feladatok megoldását követõen és az
Európai Bizottság követelményrendszerének teljesítése
után lehet hozzájutni. Elsõ lépés az Országos Fejlesztés-
politikai Koncepció és az Országos Területfejlesztési Kon-
cepció elkészítése volt, ezek véglegesítése elõtt kikérték az
MTA véleményét. Az MTA álláspontja sok kérdésben
megfelelõen beépült az elõterjesztésekbe. Kétszer került az
MTA elé az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT). Az
év elején eljuttatott elsõ változatot még nem támogatta az
Akadémia, de a jelentõsen átdolgozott második változatot
az augusztusi társadalmi vita során kritikai észrevételek és
módosítási javaslatok mellett alapvetõen támogatta. A
tervet a kormány szeptemberben benyújtotta az Európai
Bizottságnak. Az ÚMFT célrendszere ún. operatív progra-
mok (OP) keretében került részletesebb kifejtésre, ennek
társadalmi vitájára az MTA-n 2006. november 7-én került
sor. Az OP-k alapján kétévenként megújítandó ún. akció-
tervek készülnek. A tervezés menete igen szoros idõhatárok
között zajlik, a vitákra 2-3 hét állt rendelkezésre. A vitára
kerülõ anyagokat az MTA elnöke által felkért szakértõk
véleményezték, a véleményeket a Titkárság munkatársai

szerkesztették egybe, majd a Vezetõi Kollégium hagyta
jóvá. Az OP-k esetében készült egy átfogó, valamennyi
OP-t elsõsorban a K+F szempontjából áttekintõ vélemény,
és a Közlekedési és a Végrehajtási OP-t kivéve valamennyi
OP-ról készült egyedi értékelés is.

A konkrétumok felé haladva a fejlesztés irányai mindin-
kább vitatott területekké válnak. Az OP-k célrendszerét az
MTA csak részben tudta elfogadni.

A társadalmi viták összegzése november 25-én befejezõ-
dött, a módosított OP-k ezután a Kormány elé kerültek
jóváhagyásra. A társadalmi viták eredményeképp sok he-
lyen változtak az OP-k. A kormány döntése alapján várha-
tóan még változni fognak a felhasználható keretek is.

A Nemzeti Fejlesztési Terv tervezése során az MTA és a
szakágazatok között igen jó kapcsolat alakult ki. A tervezõk
és a kormánybiztos elismerték az MTA véleményét, azok
szakszerûségét, objektivitását, alaposságát, bár az OP-k
esetében azt nem mindenben tudták elfogadni.

Az Akadémia javaslatai közül többek között elfogadásra
került a klímaváltozás határozottabb szerepeltetése, az
energiatakarékosság megemelt támogatása, a környezetvé-
delmi elõirányzatok növelése a KEOP-ban. A TIOP-
TÁMOP programok célrendszerének kialakításában a de-
mográfiai trendek elemzése nagyobb szerepet fog kapni. A
GOP kitér a csak hosszabb távon hasznosítható K+F tevé-
kenységre, és nagyobb hangsúlyt kap benne a K+F infrast-
ruktúrafejlesztés.

Nem sikerült elfogadtatni, hogy a TIOP esetében mó-
dosításra kerüljön az egyik prioritás: �Az oktatási infrast-
ruktúra fejlesztése� bõvüljön ki a kutatóhelyi fejlesztések-
kel.

Az elnökség 39/2006. sz. állásfoglalása

Az elnökség tagjai köszönettel tudomásul vették a be-
számolót.

5. Egyebek között.
5.1. Fábri György, a Kommunikációs és Tudománypoli-

tikai Titkárság igazgatója tájékoztatta az elnökség tagjait,
hogy az Akadémia megbízásából a Median Közvélemény-
és Piackutató Intézet közvélemény-kutatást tartott. Ebbõl
kiderül, hogy Magyarországon az MTA társadalmi megíté-
lése a legkedvezõbb (az összehasonlításban 20 intézmény
és csoport vett részt, az MTA-n kívül az Alkotmánybíró-
ság, az Európai Bizottság, a köztársasági elnök, a Magyar
Nemzeti Bank, az ügyészségek, a helyi önkormányzat, a
Magyar Televízió, a bíróságok, a Magyar Rádió, a rendõr-
ség, a hadsereg, az egyházak, a napilapok, a kereskedelmi
bankok, a parlament, a biztosító társaságok, a kormány, a
szakszervezetek és a politikai pártok).

5.2. Pléh Csaba fõtitkárhelyettes beszámolt a 2006. évi
Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat lezárultáról.

5.3. Vizi E. Szilveszter elnök tájékozatta az elnökség
tagjait, hogy december 14�16. között a Szentszékkel közös
szimpóziumra kerül sor.

______________
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A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalásai
a 2006. december 18-án megtartott ülésérõl

1. Eötvös-koszorú ünnepélyes átadása
Vizi E. Szilveszter elnök átadta az Eötvös-koszorút Pais

Istvánnak, a mezõgazdasági tudomány doktorának.

2. Tájékoztató az Akadémia 2007. évi költségvetés-
ének várható alakulásáról

Meskó Attila fõtitkár röviden tájékoztatta az elnökség
tagjait az MTA 2007. évi költségvetésének várható alakulá-
sáról. Az Akadémia kiadási elõirányzata 50 milliárd 64
millió Ft (kerekítve). Ezt a költségvetési támogatás 73,7%-
ban finanszírozza. A költségvetési támogatás 1 milliárd
213,5 millió Ft-tal csökken. Más költségvetési intézmé-
nyekhez képest az Akadémia helyzete a csökkentéssel
együtt is kedvezõbb. Az engedélyezett létszámkerete csök-
kent az Akadémiának, 166 fõvel. Nem változik az akadé-
mikusi pótlék és a Bolyai kutatási ösztöndíj. Csökken vi-
szont a doktori tiszteletdíj.

Az elnökség 40/2006. számú állásfoglalása

Az elnökség tudomásul vette a költségvetés várható ala-
kulásáról szóló beszámolót.

3. Egyebek között
3.1. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a cigány

származású fiatalok tudományos fokozat szerzésének érde-
kében pályázatot hirdetett tudományos segédmunkatársi
munkakör betöltésére. A kuratórium döntése alapján az
állást Boros Julianna szociálpolitikus töltheti be, akinek a
döntésrõl szóló értesítést Vizi E. Szilveszter elnök adta át.

3.2. Vizi E. Szilveszter elnök megköszönte az MTA és
az elnökség nevében a nyugdíjba vonuló Demcsik Tamás
és Pritz Pál fõosztályvezetõk sokéves munkáját.

Az elnökség 41/2006. számú állásfoglalása

Az elnökség köszönetét fejezte ki Demcsik Tamás és
Pritz Pál fõosztályvezetõk áldozatos és kiváló munkájáért.

3.3. Vizi E. Szilveszter elnök bejelentette, hogy az aka-
démiai reform tárgyában az osztályelnökökkel megbeszé-
lést kezdeményez.

3.4. Hámori József alelnök az MTA elnöksége nevében
köszöntötte Vizi E. Szilvesztert, az MTA elnökét, 70. szü-
letésnapja alkalmából.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2006. december 11-i ülésének (AKT 8/2006.) állásfoglalásai

Napirend:
1. Tájékoztató a 2007. évi költségvetésrõl.
2. A kutatóintézetek 2006. évi tevékenységérõl szóló be-
számoló szempontjai.
3. Egyebek:

 a. Állásfoglalás igazgatói megbízások ügyében
 (Bayer József � Politikai Tudományok Intézete,
 Tamás Pál � Szociológiai Kutatóintézet és
 Závodszky Péter � SzBK Enzimológiai Intézet).

b. Javaslat Alapító okiratok módosítására.
c. Javaslat az AKT 2007. I. félévi munkaprogramjára.

AKT 1/8/2006. (XII. 11.) állásfoglalás:
Meskó Attila ismertette az Akadémia 2007. évi költség-

vetési elõirányzatainak adatait. A tárgyalásoknál alapvetõ
szempont volt, hogy biztosítva legyen a tudományos kuta-
tómunka folytatása és hogy bõvüljön a pályázati részvétel
lehetõsége. Úgy tûnik, hogy az elvonásokkal és módosítá-
sokkal együtt az elõzõ évi tényszámokkal azonos támogatás
áll majd rendelkezésre. Ez az állami költségvetési restrikci-
ók tükrében igen méltányos.

Az AKT a tájékoztatást tudomásul vette.

AKT 2/8/2006. (XII. 11.) állásfoglalás:
Az AKT tagjai szóbeli tájékoztatást kaptak a kutatóinté-

zetek 2006. évi tevékenységérõl szóló beszámolók elkészí-
tésérõl. Az intézeti igazgatóknak szóló levél már postán
van, beküldési határidõ: 2007. február 28. Az elõzõ évek-

hez hasonló összefoglaló kiadványok fognak megjelenni. A
tevékenységet a kuratóriumok értékelik.

Az AKT a tájékoztatást elfogadta azzal, hogy a kuratóri-
umok által összeállított intézet-értékelési szempontok
megtárgyalása kerüljön be az AKT 2007. elsõ félévi mun-
katervébe.

AKT 3/8/2006. (XII. 11.) állásfoglalás:
Az AKT titkos szavazással állást foglalt 3 igazgatói

megbízásról.
Az AKT 24 igen szavazattal, egyhangúan javasolja Bayer
József igazgatói megbízását a Politikai Tudományok In-
tézetébe, 20 igen 4 nem szavazattal Tamás Pál megbízá-
sát a Szociológiai Kutatóintézetbe és 22 igen 2 nem sza-
vazattal Závodszky Péter megbízását az SzBK Enzi-
mológiai Intézetbe. A javasolt megbízás Závodszky Péter
esetében 70. életévének betöltéséig, a két társadalomtu-
dományi igazgató esetében az MTA elnöke és fõtitkára
által meghatározott idõpontig szóljon.

AKT 4/8/2006. (XII. 11.) állásfoglalás:
Az AKT megvitatta a Társadalomkutató Központ és az

SzBK Enzimológiai Intézet alapító okiratának módosítására
tett elõterjesztéseket.

Az AKT egyhangúlag elfogadta a Társadalomkutató Köz-
pont és az SzBK Enzimológiai Intézet alapító okiratának
módosítását. Felhatalmazta a fõtitkárt és az MTA Igazga-
tási és Jogi Fõosztályát, hogy az Enzimológiai Intézetnél
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a vitatott ingatlan bérbeadási kérdés tisztázása után ke-
rüljön sor az okirat jóváhagyására.

AKT 5/8/2006. (XII. 11.) állásfoglalás:
Az AKT áttekintette következõ félévi munkatervét.

Az AKT egyetértett azzal, hogy az intézetek értékelési
szempontjai kerüljenek a januári vagy márciusi ülés elé.
A további javaslatokat, az AKT tagjai, írásban megküldik
az AKT elnökének.

AKT 6/8/2006. (XII. 11.) állásfoglalás:
Egyebek:

  � felvetõdött az intézeti tanácsok megalakításának kérdése
 Meskó Attila válaszában elmondta, hogy az október 30-i

reformközgyûlés határozata alapján bizottság foglalkozik
az elvek kialakításával és egy késõbbi idõpontban az AKT
elé fog kerülni.
  � Pritz Pál, az AKT társadalomtudományi titkára bejelen-
tette, hogy december 31-i idõponttal lemondott fõosztály-
vezetõi megbízatásáról.

Az AKT köszönetét fejezi ki Pritz Pálnak, a Társadalom-
tudományi Fõosztály vezetõjének, az AKT titkárának a
hosszú idõn keresztül végzett áldozatos munkájáért.

A Magyar Tudományos Akadémia
Vezetõi Kollégiumának állásfoglalása

A Vezetõi Kollégium megtárgyalta az Akadémia válasz-
tott vezetõinek a 2006. október 30-ai rendkívüli közgyûlés
határozatainak végrehajtása érdekében hozott döntéseirõl
készített emlékeztetõben foglaltakat és a következõ állás-
foglalást hozta.

A Magyar Tudományos Akadémia
Vezetõi Kollégiumának

1/2006. (XI. 30.) állásfoglalása

A Vezetõi Kollégium egyetért azzal, hogy
1.

A) az Akadémia Titkárságán

a) a tudományos osztályok interdiszciplináris együttmû-
ködésének erõsítése érdekében az osztályok jogállá-
sának megváltoztatása nélkül a tudományos osztá-
lyok titkárságait át kell alakítani;

b) a kutatóintézetekkel való kapcsolat erõsítése, egy
hatékonyabb kutatóintézeti mûködés szervezeti
keretei megalapozásának elõsegítése érdekében a tu-
dományági fõosztályokat a jelenlegi struktúrájuk
megváltoztatásával át kell alakítani;

c) a különbözõ akadémiai adatbázisok egyesítésének
elõsegítése érdekében a Fõtitkári Titkárság szerveze-
tét módosítani kell;

B)  az Akadémia nemzetközi kapcsolatai finanszírozásá-
nak és a feladat-végrehajtásban a szervezeti egységek szá-
mának csökkentése és a hatékonyabb mûködés érdekében a
Nemzetközi Együttmûködési Iroda személyi állománya a
Kutatásszervezési Intézetbe integrálódjon.

A Vezetõi Kollégium felkéri az Akadémia fõtitkárát,
hogy az A) és a B) pontban meghatározott szervezeti át-
alakítások érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg
és az A) pontra vonatkozóan a Titkárság Szervezeti és
Mûködési Szabályzata módosításának tervezetét � jóváha-
gyás céljából � a Vezetõi Kollégium 2007. évi elsõ ülésén
terjessze elõ, a B) pontra vonatkozóan pedig a Nemzetközi
Együttmûködési Iroda és a Kutatásszervezési Intézet integ-
rálása érdekében a jogszabályban rögzített eljárást 2007.
június 30-áig folytassa le.

2. az MTA elnöke felkérje a tudományos osztályok osz-
tályelnökeit, hogy az osztály 2007. január 15-éig állítson
össze egy, a külsõ és tiszteleti tagokra épülõ, illetve az
osztály tagjainak nemzetközi társasági és egyéni kapcsola-
tain alapuló, megfelelõ szakmai kompetenciával rendelke-
zõ, külföldi tudósok neveit tartalmazó új listát, amely listán
szereplõ tudósok az osztály feladatkörébe tartozó bírálato-
kat költségmentesen végzik el;

3. jöjjön létre egy, az Akadémia köztestületi tagjaira
épülõ, olyan belsõ bírálati rendszer, amelyben a köztestület
akadémikusi, illetve doktori tiszteletdíjban részesülõ tagjai
honoráriummentesen vesznek részt az akadémiai doktori, a
Bolyai-ösztöndíjak, a PhD doktori, valamint más külsõ
bírálati eljárásban, az akadémiai kutatóhelyek, támogatott
kutatócsoportok értékelésében. A Vezetõi Kollégium fel-
kéri az Akadémia elnökét, hogy 2007. január 1-jéig tegyen
közzé felhívást a honoráriummentes bírálat gyakorlatának
kialakítása érdekében.

4. az akadémiai kutatóintézetek hozzanak létre nemzet-
közi tudományos tanácsokat. Felkéri az Akadémia fõtitká-
rát, hogy kérjen beszámolót 2007. január 31-éig azon inté-
zetek igazgatóitól, amely intézetekben már mûködnek nem-
zetközi tudományos tanácsok, a tanács összetételérõl, illet-
ve tevékenységérõl;

kérje fel az AKVT vezetését, hogy az MTA Titkársága
(létrejövõ) Kutatóintézeti Fõosztálya képviselõinek közre-
mûködésével 2007. január 31-éig dolgozzon ki egy, a nem-
zetközi tudományos tanácsok mûködésére vonatkozó mo-
dell-leírást;

kérjen javaslatokat 2007. március 31-éig azon intézetek
igazgatóitól, amely intézetekben nem mûködnek nemzet-
közi tudományos tanácsok, a tudományos tanács tagjainak
felkérésére, a tanács ügyrendjére.

5. az MTA fõtitkár-helyettese a Magyar Tudományos
Akadémia részérõl a K+F szféra hatékonyabb együttmûkö-
dése érdekében 2007. január 15-éig kezdeményezze
együttmûködési programok indítását a Miniszterelnöki
Hivatallal, a kutatásfejlesztésben érdekelt minisztériumok-
kal (Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Környezetvédelmi
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és Vízügyi Minisztérium, Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um stb.). Javasolja, hogy legyen a közös munkaprogram
része

az Oktatási és Közoktatási Minisztériummal a felsõokta-
tási szféra áttekintése, különös tekintettel a K+F ráfordítá-
sainak növelése, illetve a K+F forrásokra vonatkozó dön-
téshozatalban az akadémiai részvétel erõsítése;

a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal a Minisz-
tériumhoz tartozó operatív programok kidolgozásában,
illetve lebonyolításban, a vállalkozói szféra K+F ráfordítá-
sainak növelésében, valamint a K+F forrásokra vonatkozó
döntéshozatalban az akadémiai részvétel erõsítése.

6. az MTA fõtitkár-helyettese 2006. december 31-éig
kezdeményezzen tárgyalásokat a Magyar Rektori Konfe-
rencia és a Magyar Tudományos Akadémia közös, operatív
bizottsága felállítására;

7. az MTA elnöke 2006. december 20-áig kezdeményez-
zen tárgyalásokat az OTKA elnökével az OTKA jövõjérõl;

8. a reformbizottság munkájának folytatásaként, a köz-
gyûlés által meghatározott kérdésekben konkrét döntés-
elõkészítõ elõterjesztések elkészítésére kapjanak felkérést a
reformbizottság tagjaiból és további szakértõkbõl álló
munkabizottságok, amelyek a feladatukat 2007. január 31-
éig végzik el.

A munkabizottságok:

a) Új intézetirányítási modell kidolgozása
A munkabizottságot vezeti: Kroó Norbert alelnök

b) Az intézetek hálózati együttmûködési formáinak ki-
alakítása
A munkabizottságot vezeti: Hámori József alelnök

c) Az intézeti munka teljesítményének értékelése és az
ehhez szükséges munkajogi és finanszírozási rend-
szerelemek megfogalmazása
A munkabizottságot vezeti: Kroó Norbert alelnök

d) A köztestület szintjei és a választás, osztályok és bi-
zottságaik rendszere
A munkabizottságot vezeti: Glatz Ferenc

e) Akadémia � egyetem kapcsolatok
A munkabizottságot vezeti: Marosi Ernõ, Hámori
József alelnökök

f) Tudóstámogatás, kutatói bérezés, kutatói életpálya-
modell
A munkabizottságot vezeti: Hámori József alelnök

g) A szellemi tulajdon szabadalmi kérdései és a techno-
lógiai transzfer (spin-off cég alapítás) lehetõségei
A munkabizottságot vezeti: Hámori József alelnök

9. az MTA elnökének felkérésére a fõtitkár a reformbi-
zottság, illetve a reformbizottság munkabizottságai által
végzett munka eredményei alapján 2007. március 1-jéig
közgyûlési elõterjesztést készítsen a következõ témákban:

a)  az MTA irányítási, befolyásolási és ellenõrzési sze-
repkörének újradefiniálása az intézethálózat vonatkozásá-
ban

b)  az intézethálózat célszerû átszervezésében a kutató-
központok és/vagy feladatorientált hálózatok kijelölése;

10. az Akadémia fõtitkára tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket

a) 2007. március 31-éig a tudományos teljesítmény- és
minõség-ellenõrzés rendszerének, módszerének bevezetése

és kidolgozása keretében a különbözõ akadémiai adatbázi-
sok egyesítése érdekében és készíttesse el a magas
idézettségû publikációk listáját 1995-tõl;

b) annak érdekében, hogy megtörténjen az akadémiai
kutatóintézetek �kiválósági központok� mintájára történõ
kategóriáinak felállítása, fajlagos impakt és idézettségi
alapon a hazai és nemzetközi pozicionálása;

c) annak érdekében, hogy az akadémiai kutatóintézetek-
nél évente történjen teljesítményértékelés;

d) a magyar tudósok teljesítményének mérése érdeké-
ben.

11. az MTA elnöke felkérje az Alapszabály módosítására
kiküldött Bizottságot, hogy tekintse át az Akadémia jelen-
legi irányítási rendszerét (választott tisztségviselõk felada-
tai és hatásköre, elnökség, AKT, az AKT kuratóriumai,
AKVT, Felügyelõ Bizottság, a Vagyonkezelõ Kuratórium
stb.);

a Vezetõi Kollégium jelen állásfoglalásaiban megjelölt
feladatok végrehajtásaként készült munkaanyagok és elõter-
jesztések ismeretében és azok figyelembevételével tegyen
javaslatot az Akadémiai Alapszabály, és amennyiben szük-
séges, az Akadémiáról szóló törvény módosítására.

KÖZLEMÉNYEK

Az MTA Titkársága Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának

11. számú melléklete

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának
1/2007. (A. É. 2.) MTA�F

szabályzata
a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága

Informatikai szabályzatának kiadásáról

 (A szabályzatot az érdekeltek közvetlenül kapták meg.)

T Á J É K O Z T A T Ó

a �Magyar Tudományos Akadémia Doktora�
tudományos cím adományozásáról

LEPAHIN VALERIJ
�Znacsenyije i prednaznacsenyije ikonü � Az ikon je-
lentése és küldetése� � címû munkája alapján,

elnyerte a �Magyar Tudományos Akadémia Doktora� tu-
dományos címet.
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FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt évben
személyi jövedelemadójuk egy százalékát az MTA-nak

felajánlották.
Kérjük idén is azok támogatását, akik a magyar tudomány

és azon keresztül a társadalom és az ország jövõjének hasz-
nára kívánják fordítani adójuk egy százalékát.
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