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SZEMÉLYI RÉSZ

 Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII.
törvény 5. § (1) bekezdése alapján, a Kormány elõterjeszté-
sére a Magyar Köztársaság elnöke

SZÉCHENYI-DÍJAT
adományozott

a hazai korszerû agyélettani kutatás és oktatás, a
pszichofiziológia meghonosításáért és magas szintû mûve-
léséért, az elemi tanulási folyamatok élettani hátterének
feltárásáért

Ádám Györgynek, az MTA rendes tagjának, Állami-díjas
orvosnak, pszichofiziológusnak, professor emeritusnak,

a természetes anyagok kémiája területén végzett széles
körû, nemzetközileg elismert kutatásaiért, eredményes
gyógyszerfejlesztõi és tudományszervezõi tevékenységéért

Blaskó Gábor kémikusnak, az MTA levelezõ tagjának,
az EGIS Gyógyszergyár Rt. kutatási igazgatójának, a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ve-
gyészmérnöki Kar címzetes egyetemi tanárának,

a bonyolult, sokváltozós, nem arányos viselkedésû nagy-
rendszerek irányításában elért eredményeiért, nemzetközi
elismertségû és a gyakorlatban kiválóan hasznosítható
kutatásaiért

Bokor József villamosmérnöknek, az MTA rendes tagjá-
nak, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
egyetemi tanárának, a Számítástechnikai és Automatizálási
Kutató Intézet tudományos igazgatóhelyettesének, kutató
professzornak,

az információelméletben és alkalmazásban elért, világszer-
te nagyra becsült eredményeiért, valamint az információelmé-
let oktatásában végzett iskolateremtõ munkásságáért

Csiszár Imre matematikusnak, az MTA rendes tagjának,
az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutató-
professzorának,

az agrárinnováció, agrárgépészet, valamint a mûszaki
fejlesztés területén elért rendkívül eredményes munkássága
elismeréseként

Dimény Imre agrárközgazdásznak, az MTA rendes tag-
jának, ny. egyetemi tanárnak, professor emeritusnak,

az experimentális dermatológia, ezen belül a
dermatoimmunológia területén elért eredményeiért, a felsõ-
oktatásban végzett vezetõi, oktatói tevékenységéért, iskola-
teremtõ munkásságáért

Dobozy Attila bõrgyógyász orvosnak, az MTA rendes
tagjának, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának,

a nemzetközi tudományos életben is nagyra becsült kuta-
tóintézet irányításában alkalmazott úttörõ módszereiért, a
nagy gazdasági hasznot hozó kutatások összehangolásáért

dr. Inzelt Péter mérnök-közgazdásznak, a mûszaki tu-
domány kandidátusának, az MTA Számítástechnikai és

Automatizálási Kutatóintézete igazgatójának, címzetes
egyetemi tanárnak,

a nyelvfilozófia, a történelemfilozófia és az itáliai filo-
zófiai gondolkodás fejlõdésére irányuló tudományos mun-
kásságáért, valamint a filozófiai közéletben kifejtett hazai
és nemzetközi tevékenységért

Kelemen János filozófusnak, az MTA levelezõ tagjának,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kar egyetemi tanárának, az ELTE Filozófiai Intézete igaz-
gatójának,

a hebraisztika és asszírológia keretében nemzetközileg is
elismert tudományos eredményeiért, valamint e szakok
hazai megalapozásáért és fejlesztéséért

dr. Komoróczy Gézának, a nyelvtudomány kandidátusá-
nak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar Asszírológiai és Hebraisztikai Tanszék egyetemi
tanárának, az MTA Judaisztikai Kutatócsoport vezetõjének,

a meteorológia területén hosszú idõn át végzett kiemel-
kedõ szakmai és tudományos munkássága, különösen me-
teorológiai sugárzástani, illetve mûholdas meteorológiai
kutatásai, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként

Major György meteorológusnak, az MTA rendes tagjá-
nak, az Országos Meteorológiai Szolgálat ny. munkatársá-
nak, ny. kutatóprofesszornak,

a világgazdasági fejlõdés fõ irányaira és szerkezeti válto-
zásaira vonatkozó tudományos eredményeiért, valamint
egyetemi oktatói és iskolaalapító munkásságáért

Simai Mihály közgazdásznak, az MTA rendes tagjának,
az MTA Világgazdasági Kutatóintézet kutatóprofesszorá-
nak.

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

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

a gazdaságpolitika, ezen belül a monetáris politika terüle-
tén végzett kimagasló elméleti és gyakorlati munkásságáért,
az európai Gazdasági és Monetáris Unió létrehozásában
játszott meghatározó szerepéért és Magyarország nemzet-
közi hírnevének öregbítéséért

dr. Lámfalussy Sándornak, a Louvaini Egyetem, Európa
Tanulmányok Intézete vezetõjének, professor emeritusnak,
az MTA külsõ tagjának;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

az automataelmélet és az univerzális algebra terén vég-
zett, nemzetközileg is elismert kutatásaiért, oktatói, szak-
mai-közéleti tevékenysége elismeréseként



2007. április 13. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ  27

Gécseg Ferencnek, az MTA rendes tagjának, a Szegedi
Tudományegyetem Számítástudományi Tanszék tudomá-
nyos tanácsadójának, egyetemi tanárnak,

iskolateremtõ tudományos és oktatói munkásságáért,
valamint a Magyar Mérnökakadémia létrehozása és mûköd-
tetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Ginsztler Jánosnak, az MTA levelezõ tagjának, a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtu-
dományi Tanszéke tanszékvezetõ egyetemi tanárának, a
BMGE Mérnöktovábbképzõ Intézet igazgatójának,

a magyar és nemzetközi gyógyszeranalitikai kutatások-
ban végzett � határainkon túl is nagyra becsült � fél évszá-
zados tudományos munkássága, oktatói tevékenysége elis-
meréseként

Görög Sándor Széchenyi-díjas kémikusnak, az MTA
rendes tagjának, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
tudományos tanácsadójának,

több évtizedes, az ország határain túl is elismert tudomá-
nyos kutatói, oktatói és tudományszervezõi tevékenysége
elismeréseként

Márta Ferenc Állami-díjas kémikusnak, az MTA rendes
tagjának, nyugalmazott egyetemi tanárnak,

az orvostudomány, ezen belül a virológia területén elért,
nemzetközi elismertséget szerzett kutatási eredményeiért,
iskolateremtõ oktatói és tudományos közéleti munkásságá-
ért

Nász István Széchenyi-díjas virológusnak, immunoló-
gusnak, az MTA rendes tagjának, professor emeritusnak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

 kitüntetést adományozta

a regionális tudomány hazai meghonosításában szerzett
érdemeiért, gazdasági-térszerkezeti vizsgálataiért, tudomá-
nyos munkássága elismeréseként

dr. Barta Györgyinek, az MTA doktorának, az MTA
Regionális Kutatások Központja igazgatójának,

a magyar barokk mûvészet és a kertmûvészet területén
végzett � nemzetközileg is elismert � kutatásaiért, oktatói
és szakmai szervezõi tevékenysége elismeréseként

Galavics Gézának, az MTA levelezõ tagjának, az MTA
Mûvészettörténeti Kutatóintézete osztályvezetõjének,

a hazai és a nemzetközi folklorisztikát jelentõs eredmé-
nyekkel gazdagító tudományos kutatómunkájáért, oktatói
és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Horváth Istvánnénak, a néprajztudomány kandidátu-
sának, az MTA Néprajztudományi Kutatóintézete nyugal-
mazott fõmunkatársának,

a modern nyelvtudomány új kutatási irányainak magyar-
országi meghonosításában és továbbfejlesztésében, különö-
sen a generatív mondattan, a morfoszintaxis és a szótan

területén végzett munkássága, oktatói és vezetõi tevékeny-
sége elismeréseként

dr. Kenesei Istvánnak, a nyelvtudomány doktorának, az
MTA Nyelvtudományi Intézete igazgatójának,

nemzetközileg is számon tartott tudományos munkássá-
ga, egyetemi oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége
elismeréseként

dr. Lévai Péternek, a fizikai tudomány doktorának, az
MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet tudo-
mányos fõosztályvezetõjének, tudományos tanácsadónak,

az állatorvosi mikrobiológia és járványtan területén
hosszú idõn keresztül végzett iskolateremtõ tevékenységé-
ért, határainkon túl is nagyra becsült tudományos munkás-
sága elismeréseként

Nagy Bélának, az MTA rendes tagjának, az MTA Állat-
orvos-tudományi Kutatóintézete kutatóprofesszorának,

a nyelvtudomány terén végzett sokoldalú tudományos,
oktatói és kutatói munkássága, szakmai-közéleti tevékeny-
sége elismeréseként

Nyomárkay Istvánnak, az MTA levelezõ tagjának, az
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet egyetemi taná-
rának,

tudományszervezõ- és népszerûsítõ munkájáért, a ma-
gyar tudományos eredmények svédországi megismertetésé-
ért, a fiatal magyar szakemberek svédországi kutatási- és
munkalehetõségeinek biztosításáért, illetve a budapesti
Tudományos Világfórum megszervezése érdekében végzett
tevékenységéért

Gulyás Balázsnak, a stockholmi Karolinska Intézet kuta-
tóprofesszorának, az MTA külsõ tagjának.

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés j) pontja, valamint a
Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI.
törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Hiva-
talt vezetõ miniszter elõterjesztésére a Magyar Köztársaság
elnöke

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

Freier Lászlónak, az Akaprint Kft. ügyvezetõ igazgató-
jának,

F. Tóth Tibornak, az MTA Titkárság Pénzügyi Fõosztá-
lya szakmai fõtanácsadójának,

Szegedi Péternének, az MTA Akadémiai Létesítmények
Üzemeltetése és Fenntartása osztályvezetõjének.
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
33/2007. (III. 7.) Korm. rendelete

doktori iskola létesítésének eljárási rendjérõl
és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirõl

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: felsõoktatási törvény) 153. §-ának
(1) bekezdése 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
figyelembe véve a felsõoktatási törvény 32. §-ának (11)
bekezdése c) pontját � a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB), a 12. §
tekintetében a Magyar Rektori Konferencia egyetértésével
� a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §

E rendelet hatálya a felsõoktatási törvény 3. §-ában meg-
határozott természetes és jogi személyekre, jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ szervezetekre, valamint az általuk
folytatott tevékenységre terjed ki.

A doktori iskola létesítésének eljárási rendje
2. §

 (1) Doktori képzés indításáról a felsõoktatási intézmény
a felsõoktatási törvény 27. §-ának (6) bekezdése a)�b)
pontjaiban és 67�69. §-ában meghatározott rendelkezései-
nek figyelembevételével dönt.

(2) Doktori képzés kizárólag doktori iskola keretében
folytatható. A doktori iskola létesítésérõl a felsõoktatási
intézmény szenátusa dönt a doktori szabályzatban meghatá-
rozottak szerint.

(3) A doktori iskola létesítésekor meg kell jelölni azt a
tudományágat vagy mûvészeti ágat, amelyben a doktori
képzést folytatni kívánják. A tudományágon belüli, illetve
tudományágak közötti kutatási terület megnevezéssel azo-
nosítható a doktori iskola mûködési kereteit tükrözõ szak-
mai tevékenység.

3. §

 (1) Doktori iskola létesítését legalább hét törzstag kez-
deményezheti. Egy személy egyidejûleg csak egy doktori
iskolában lehet törzstag.

(2) Törzstag az lehet, aki
a) a létesítendõ doktori iskola tudományágában tudomá-

nyos vagy mûvészeti fokozattal rendelkezik � figyelembe
véve a felsõoktatási törvény 150. §-ának (3) bekezdésében
meghatározottakat is �, továbbá

b) a doktori iskola tudományágában, illetve kutatási terü-
letén folyamatos, magas szintû tudományos tevékenységet
folytat, valamint

c) az adott felsõoktatási intézményben teljes munkaidõ-
ben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszony-
ban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki a

felsõoktatási törvény 84. § (5) bekezdése alapján, a költ-
ségvetési támogatás megállapítására ezt a felsõoktatási
intézményt jelölte meg.

(3) Ha a (2) bekezdés a�-b) pontjaiban foglalt feltétele-
ket teljesíti, a doktori tanács jóváhagyásával törzstag lehet
� a felsõoktatási törvény 92. §-ának (1) bekezdése és 149.
§-ának (14) bekezdése szerinti � Professor Emeritus is,
annak a felsõoktatási intézménynek a doktori iskolájában,
amelyben emeritált.

(4) A (2) bekezdés a)�b) pontjaiban foglalt feltételek tel-
jesítése mellett törzstag lehet továbbá a kutatóintézetben
teljes munkaidõben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott tudományos tanácsadó vagy
kutatóprofesszor is, amennyiben a felsõoktatási intézmény a
felsõoktatási törvény 31. §-ának (1) bekezdése alapján a
kutatóintézettel erre vonatkozó megállapodást kötött.

4. §

A törzstagnak
a) legalább egy képzési ciklusban (3 éven keresztül) és a

ciklushoz tartozó fokozatszerzési eljárás idõtartamára
(további 2 éven keresztül) meg kell felelnie a 3. §-ban
foglaltaknak, valamint

b) vállalnia kell, hogy témavezetõi tevékenységet is
folytat a doktori iskolában.

5. §

 (1) A törzstagok készítik elõ a doktori iskola alapításá-
nak dokumentumait, amelyek tartalmazzák:

a) a doktori iskola tudományterületi, tudományági
(mûvészeti ági) besorolását;

b) azokat a mesterképzési szakokat, amelyekre alapozva
a felsõoktatási intézmény eleget tesz a felsõoktatási törvény
67. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételeknek;

c) a doktori iskola kutatási területének megnevezését;
d) a doktori fokozatszerzési eljárás eredményeként kiad-

ható doktori fokozat elnevezését;
e) a doktori iskola vezetésére jelölt személynek, a doktori

iskola törzstagjainak, a doktori iskola elsõ három évre java-
solt témavezetõinek, a doktori iskola további oktatóinak,
meghívott hazai és külföldi oktatóknak (mûvészeti doktori
iskola esetén mûvészeknek), kutatóknak a nevét, tudomá-
nyos vagy mûvészeti önéletrajzát, az elõzõ öt év legfonto-
sabb tudományos (mûvészeti doktori iskola esetén tudomá-
nyos vagy mûvészeti) eredményeinek, alkotásainak doku-
mentációját;

f) a doktori iskola képzési tervét;
g) a doktori iskola nemzetközi kapcsolatait, amelyek a

mûködésben várhatóan figyelembe vehetõk;
h) a doktori iskola minõségbiztosítási tervét;
i) a doktori iskola mûködési szabályzatát.
(2) A dokumentációhoz mellékelni kell az érintettek

nyilatkozatát arról, hogy vállalják a felkérést és megfelel-
nek az e rendeletben rájuk vonatkozóan elõírt feltételeknek.

(3) A doktori iskola létesítési dokumentációjának részét
képezi a felsõoktatási törvény 31. §-ának (1) és (2) bekez-
dése alapján folytatott együttmûködési megállapodás.

(4) A felsõoktatási intézmény doktori tanácsának elõze-
tes véleménye szükséges ahhoz, hogy a doktori iskola veze-
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tõjének javasolt személy a doktori iskola létesítésére vonat-
kozó kérelmet � a rektor útján � a szenátus elé terjessze
jóváhagyásra.

6. §

 (1) A doktori iskola vezetõjének munkáját segítõ testület
a doktori iskola tanácsa, amelyet a doktori iskola törzstagjai
választanak, tagjait pedig a felsõoktatási intézmény doktori
tanácsa bízza meg és menti fel.

(2) A doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozat-
tal rendelkezõ oktatók és kutatók, akiket � a doktori iskola
vezetõjének javaslatára � a doktori iskola tanácsa alkal-
masnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és
témavezetõi feladatok ellátására.

(3) A doktori téma vezetõje az a tudományos fokozattal
rendelkezõ oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését a
doktori tanács jóváhagyta, és aki � ennek alapján � felelõ-
sen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanul-
mányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelöltek fokozat-
szerzésre való felkészülését.

7. §

 (1) A felsõoktatási intézmény rektora � a szenátus dok-
tori iskola létesítésére vonatkozó döntése elõtt � kéri a
MAB szakértõi véleményét. A szakértõi vélemény megké-
réséhez mellékelni kell

a) a doktori iskola alapításának dokumentumait;
b) a doktori tanács véleményét;
c) a felsõoktatási intézmény a doktori iskola létesítésében

érintett kutatási területének fejlesztési koncepcióját;
d) a felsõoktatási intézmény doktori szabályzatát;
e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a doktori iskola

honlapján a doktori képzésrõl évente rendszeres és nyilvá-
nos tájékoztatást ad, a felvételi követelményeket évente a
honlapon és a felsõoktatási intézményben szokásos módon
is közzéteszi.

(2) A MAB a doktori iskola létesítése során kialakított
szakértõi véleményének megalapozása érdekében vizsgálja
különösen a 3. § (2) bekezdése b) pontja tekintetében a
szükséges követelmények teljesítését, valamint a 3. § (4)
bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében említett megálla-
podás érvényesülését.

(3) A MAB szakértõi véleménye alapján a szenátus dönt
a doktori iskola alapításáról vagy a felsõoktatási törvény
106. §-ának (3) bekezdése szerinti eljárás kezdeményezésé-
rõl.

(4) A felsõoktatási intézmény a doktori iskola létesítésé-
rõl hozott döntése alapján a rektor

a) új tudományterülethez tartozó doktori iskola létesítése
esetén kezdeményezi a fenntartónál az alapító okirat mó-
dosítását;

b) a felsõoktatási intézmény alaptevékenységének módo-
sulására hivatkozva a felsõoktatási intézmény tevékenysé-
gével kapcsolatos adatok nyilvántartásának kiegészítését
kéri a regisztrációs központtól.

(5) A doktori iskola megszüntetésérõl a doktori tanács
vagy a rektor kezdeményezésére a szenátus dönt. A rektor
kezdeményezése esetén a szenátus döntése elõtt beszerzi a
doktori tanács véleményét.

(6) A MAB a jogszabályok vagy az általa meghatározott
mérlegelési követelmények súlyos sérelme esetén a doktori
iskola megszüntetése céljából javaslatot tehet a rektornak, a
fenntartónak, valamint a felsõoktatási törvény 110. §-ának
(4) bekezdése szerinti kezdeményezéssel élhet.

A felsõoktatási intézmény doktori tanácsa
8. §

 (1) A doktori tanács létrehozásáról a szenátus a felsõok-
tatási törvény 67. §-ának (4) bekezdésében meghatározot-
tak alapján dönt.

(2) A doktori tanács
a) véleményezi a doktori iskolák alapításának kezdemé-

nyezését;
b) dönt a fokozatszerzési eljárások indításáról, a felmen-

tésekrõl, a doktori szigorlat tárgyairól, a felsõoktatási tör-
vény 69. §-ának (5) bekezdésében meghatározott doktori
fokozat odaítélésérõl;

c) a doktori szabályzatban meghatározottak szerint a dok-
tori iskolák javaslatára kijelöli a doktori felvételi bizottság
tagjait, a bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírálókat, létre-
hozza a szigorlati bizottságot, továbbá jóváhagyja a doktori
témavezetõk és a doktori iskola oktatóinak személyét;

d) javaslatot tesz a szenátus részére a doktori képzés mû-
ködési feltételeit szolgáló pénzeszközök (közöttük különö-
sen a doktori képzési normatíva és a tudományos célú nor-
matívának) biztosításáról.

A doktori fokozat megszerzésének feltételei
9. §

 (1) A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján,
jelentkezéssel indul meg.

(2) A doktori szigorlat teljesítése a doktori fokozat meg-
szerzésére irányuló eljárás része, a doktori eljárásban részt
vevõ személy tudományágában szerzett ismereteinek össze-
foglaló, áttekintõ jellegû számonkérési formája.

(3) A doktori szigorlatot � legfeljebb a kérelem benyújtá-
sától számított két éven belül � nyilvánosan, bizottság elõtt
kell letenni. A szigorlat eredményét közvetlenül a szigorlat
után ki kell hirdetni. A doktori szigorlatról jegyzõkönyvet
kell felvenni.

(4) A doktori védésre a doktori szigorlat után kerülhet
sor.

10. §

 (1) A doktori téma olyan kutatási részterület, amely al-
kalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a dokto-
randusz � a témavezetõ irányításával � elsajátítsa a tudo-
mányos módszerek alkalmazását, értékelhetõ tudományos
eredményhez jusson, és errõl tudományos közlemények,
tudományos elõadások, majd doktori értekezés formájában
bizonyosságot tegyen.

(2) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy
idõben vagy a kérelem elfogadását követõ két éven belül
kell benyújtani. A doktori értekezés benyújtásakor a dok-
torjelölt írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését koráb-
ban más intézményben nem nyújtotta be és azt nem utasí-
tották el.
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(3) A két hivatalos bíráló, a doktori tanács felkérésére, az
értekezés benyújtásától számított � a felsõoktatási intéz-
mény doktori szabályzatában meghatározott szorgalmi
idõszakra esõ � két hónapon belül, írásos bírálatot készít az
értekezésrõl és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitûzé-
sét nyilvános védésre. Ha az egyik bíráló javaslata nemle-
ges, a doktori tanács egy további, harmadik bírálót is felkér.

(4) Az értekezést a két támogató javaslat beérkezésétõl
számított szorgalmi idõszakra esõ két hónapon belül nyil-
vános vitára kell bocsátani. A doktorjelölt a bírálatokat
elõzetesen kézhez kapja, és azokra a védés elõtt írásban, a
védés során � a nyilvános vitában � szóban válaszol.

(5) A doktorjelölt a nyilvános vita keretében ismerteti
értekezésének téziseit, majd a bírálók, a bizottsági tagok és
a jelenlévõk észrevételeire, kérdéseire válaszol.

(6) A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos
szavazással dönt az értekezés elfogadásáról. Az elnök ezu-
tán az eredményt nyilvánosan kihirdeti.

(7) A védésrõl és a bizottság döntésérõl jegyzõkönyvet
kell felvenni. A doktori szigorlat és védés eredményérõl a
felsõoktatási intézmény � a doktorjelölt kérelmére � igazo-
lást ad, jelezve abban, hogy az igazolás nem jelenti a dok-
tori fokozat odaítélését.

(8) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új
eljárás leghamarabb két év elteltével, ugyanazon doktori
témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhetõ.

(9) A felsõoktatási intézmény a doktori tanács által oda-
ítélt doktori fokozatról a doktori anyakönyvben rögzített
határozat alapján a tudományterületet, azon belül tudo-
mányágat, illetve mûvészeti ágat is megjelölõ oklevelet állít
ki és döntésérõl értesíti az Országos Felsõoktatási Infor-
mációs Központot.

A doktori értekezés nyilvánossága
11. §

 (1) A doktori értekezés mindenki számára nyilvános. A
doktori értekezés és annak tézisei elektronikus, illetve
nyomtatott formában való nyilvántartásáról, teljes terje-
delmû nyilvánosságra hozataláról a felsõoktatási intézmény
gondoskodik.

(2) A doktori értekezés és annak tézisei nyilvántartását
elektronikus formában az intézmény honlapján külön adat-
bázisban � a doktori tézisek és értekezések adatbázisában �
magyar és angol, esetleg más, az adott tudományág sajátos-
ságainak megfelelõ nyelven mindenki számára hozzáférhe-
tõvé kell tenni.

(3) A doktori értekezés egy nyomtatott példányát a dok-
tori fokozatot odaítélõ felsõoktatási intézmény központi
könyvtárában, katalogizálva kell elhelyezni.

(4) A nyilvánosságra hozatal részletes szabályait a dok-
tori szabályzat határozza meg azzal, hogy a nyilvánosságra
hozatal méltányolható okból, a jelölt kérésére, a doktori
tanács döntése alapján, legfeljebb két évig késleltethetõ.

Záró rendelkezések
12. §

 (1) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba. E rendelet alapján a felsõoktatási intézményeknek
60 napon belül módosítaniuk kell doktori szabályzatukat.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a doktori képzésrõl és a doktori fokozatszerzésrõl
szóló 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet, az egyes tudomány-
területekhez tartozó tudományágak, valamint a mûvészeti
ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.) Korm. rende-
let, valamint a felsõoktatási hallgatók juttatásairól szóló
175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 36. §-a (10) bekezdé-
sének d) pontja.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felsõokta-
tási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási
rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 1. számú mellékletében a �tervezõ grafika� szövegrész
helyébe a �tervezõgrafika�, az �animációs tervezés� szö-
vegrész helyébe az �animáció� szövegrész lép;

b) 2. számú mellékletében az �élelmiszerbiztonsági és -
minõségi� szövegrész helyébe az �élelmiszer-biztonsági és
-minõségi mérnöki� szövegrész, a �társadalmi-nem kutató,
szakértõ� szövegrész helyébe a �társadalmi nemek tanul-
mánya� szövegrész, az �orvos� szövegrész helyébe az
�általános orvos� szövegrész, a �kerámiatervezõ� szöveg-
rész helyébe a �kerámiatervezés� szövegrész, a �tervezõ
grafika� szövegrész helyébe a �tervezõgrafika� szövegrész,
az �animációs tervezés� szövegrész helyébe az �animáció�
szövegrész, a �filmdramaturgia� szövegrész helyébe a
�filmdramaturg� szövegrész, a �régizene-hangszermûvész�
szövegrész helyébe a �régi-zene hangszermûvész� szöveg-
rész lép;

c) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a társada-
lomtudomány képzési területen a �társadalmi nem kutató,
szakértõ� szövegrész alatt kiegészül a �kognitív tanulmá-
nyok� szövegrésszel;

d) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa az informa-
tika képzési területen az �info-bionika� szövegrész alatt
kiegészül az �orvosi biotechnológia� szövegrésszel;

e) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a gazdaság-
tudományok képzési területen a �gazdaságmatematikai
elemzõ� szövegrész alatt kiegészül a �nemzetközi gazdaság
és gazdálkodás� szövegrésszel, alatta a �turizmus-
menedzsment� szövegrésszel, alatta a �közgazdálkodás és
közpolitika� szövegrésszel, alatta a �marketing� szövegrész-
szel, alatta a �Master of Business Administration (MBA)�
szövegrésszel, alatta a �pénzügy� szövegrésszel, alatta a
�vállalkozásfejlesztés� szövegrésszel, alatta a �vezetés és
szervezés� szövegrésszel, alatta a �számvitel� szövegrész-
szel, alatta a �biztosítási és pénzügyi matematika� szöveg-
résszel, alatta a �survey statisztika� szövegrésszel, alatta a
�regionális és környezeti gazdaságtan� szövegrésszel;

f) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a mûszaki
képzési területen az �ipari terméktervezõ mérnöki� szöveg-
rész alatt kiegészül a �forma- és környezettervezõ mérnöki�
szövegrésszel, a �tûzvédelmi mérnöki� szövegrész alatt a
�létesítménymérnök� szövegrésszel;

g) 2. számú mellékletében az orvos- és egészségtudo-
mány képzési területen az �orvosi biotechnológia� szöveg-
rész helyébe az �egészségpszichológia� szövegrész lép;

h) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a mûvészet,
film- és video-mûvészet képzési területen a �filmmûvészeti
menedzser� szövegrész alatt kiegészül a �televíziós újság-
író� szövegrésszel;

i) 3. számú mellékletében
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ia) �A tanári mesterképzési szakon a ciklusokra bontott,
osztott képzés alapképzési szakjaira épülõen választható
elsõ és második tanári szakképzettségek� cím alatti táblázat
második oszlopa az idegen nyelv mûveltségi területen, az
�újgörög és nemzetiségi görög nyelv- és kultúratanár�
szövegrész alatt kiegészül a �portugáltanár� szövegrésszel,
a közismereti és a szakmai, illetve a mûvészeti nevelés-
oktatás speciális területein a harmadik oszlopa a �minõség-
fejlesztés-tanár� szövegrész alatt kiegészül az �andragógus
tanár� szövegrésszel;

ib) �A szakképzés, illetve mûvészeti szakképzés terüle-
tén mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre épülõ
tanári szakképzettségek� cím alatti táblázat elsõ oszlopa az
�orvos- és egészségtudomány� szövegrész alatt kiegészül a
�pedagógusképzés� szövegrésszel, harmadik oszlopa az
�egészségügyi tanár� szövegrész alatt kiegészül a
�gyógypedagógus tanár� szövegrésszel;

j) 3. számú mellékletében a �magyar mint idegennyelv-
tanár� szövegrész helyébe a �magyar mint idegen nyelv
tanára� szövegrész, a �nyelv és beszédfejlesztõ tanár� szö-
vegrész helyébe a �nyelv- és beszédfejlesztõ tanár� szöveg-
rész, az �angol nyelv- és kultúratanár� szövegrész helyébe
az �angoltanár� szövegrész, a �német és nemzetiségi német
nyelv- és kultúratanár� szövegrész helyébe a �német-
tanár/német- és nemzetiséginémet-tanár� szövegrész, a
�francia nyelv- és kultúratanár� szövegrész helyébe a �fran-
ciatanár� szövegrész, az �olasz nyelv- és kultúratanár�
szövegrész helyébe az �olasztanár� szövegrész, a �spanyol
nyelv- és kultúratanár� szövegrész helyébe a �spanyol-
tanár� szövegrész, a �román és nemzetiségi román nyelv-
és kultúratanár� szövegrész helyébe a �romántanár/román-
és nemzetiségiromán-tanár� szövegrész, a �roma nyelv- és
kultúratanár� szövegrész helyébe a �romológiatanár� szö-
vegrész, az �orosz nyelv- és kultúratanár� szövegrész he-
lyébe az �orosztanár� szövegrész, a �bolgár és nemzetiségi
bolgár nyelv- és kultúratanár� szövegrész helyébe a
�bolgártanár/bolgár- és nemzetiségibolgár-tanár� szöveg-
rész, a �lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv- és kultúrata-
nár� szövegrész helyébe a �lengyeltanár/lengyel- és
nemzetiségilengyel-tanár� szövegrész, a �horvát és nemze-
tiségi horvát nyelv- és kultúratanár� szövegrész helyébe a
�horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-tanár� szöveg-
rész, a �szerb és nemzetiségi szerb nyelv- és kultúratanár�
szövegrész helyébe a �szerbtanár/szerb- és nemze-
tiségiszerb-tanár� szövegrész, a �szlovák és nemzetiségi
szlovák nyelv- és kultúratanár� szövegrész helyébe a
�szlováktanár/szlovák- és nemzetiségiszlovák-tanár� szö-
vegrész, a �szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv- és kultú-
ratanár� szövegrész helyébe a �szlovéntanár/szlovén- és
nemzetiségiszlovén-tanár� szövegrész, az �ukrán és nem-
zetiségi ukrán nyelv- és kultúratanár� szövegrész helyébe
az �ukrántanár/ukrán- és nemzetiségiukrán-tanár� szöveg-
rész, a �latin nyelv- és kultúratanár� szövegrész helyébe a
�latintanár� szövegrész, a �japán nyelv- és kultúratanár�
szövegrész helyébe a �japántanár� szövegrész, a �kínai
nyelv- és kultúratanár� szövegrész helyébe a �kínaitanár�
szövegrész, az �újgörög és nemzetiségi görög nyelv- és
kultúratanár� szövegrész helyébe az �újgörögtanár/újgörög-
és nemzetiségigörög-tanár� szövegrész, az �ábrázoló geo-
metria és mûszaki rajztanár� szövegrész helyébe az

�ábrázológeometria- és mûszakirajz-tanár� szövegrész, az
�ember és társadalom mûveltségterületi-tanár� szövegrész
helyébe az �ember és társadalom mûveltségterületi tanár�
szövegrész, az �ember és természet mûveltségterületi-
tanár� szövegrész helyébe az �ember és természet mûvelt-
ségterületi tanár� szövegrész, az �ének-zenetanár� szöveg-
rész helyébe az �ének-zene tanár� szövegrész, a �vizuális
és környezetkultúra-tanár (kézmûves, környezetkultúra,
plasztikai ábrázolás, képi ábrázolás, elektronikus ábrázolás
szakirányokkal)� szövegrész helyébe a �vizuális- és kör-
nyezetkultúra-tanár� szövegrész, a �testnevelõtanár� szö-
vegrész helyébe a �testnevelõ tanár� szövegrész, a �gyógy-
testnevelõ-tanár� szövegrész helyébe a �gyógytestnevelõ
tanár� szövegrész, a �technikatanár, háztartásgazdálkodás-
tanár, életviteli és gyakorlati ismeretek mûveltségterületi-
tanár� szövegrész helyébe a �technikatanár, háztartásgaz-
dálkodás-tanár, életviteli és gyakorlati ismeretek mûveltség-
területi tanár� szövegrész, �az egészségtudományi képzési
ág alapképzési szakjai, illetve szakirányain szerezhetõ
szakképzettségek szerint differenciálódó egészségügyi-
tanár� szövegrész helyébe �az egészségtudományi képzési
ág alapképzési szakjain, illetve szakirányain szerezhetõ
szakképzettségek szerint differenciálódó egészségügyi
tanár� szövegrész, a �zenemûvészeti képzési ág alapképzési
szakjain, illetve szakirányain szerezhetõ szakképzettségek
szerint differenciálódó tanár� szövegrész helyébe a
�zenemûvészeti képzési ág alapképzési szakjain, illetve
szakirányain szerezhetõ szakképzettségek szerint differen-
ciálódó zenemûvész tanár� szövegrész, a �színjátéktanári�
szövegrész helyébe a �színjátéktanár� szövegrész, a
�bábjátéktanári� szövegrész helyébe a �bábjátéktanár�
szövegrész, a �tánctanári (klasszikus balett, néptánc, mo-
derntánc, kortárstánc, színházi tánc, társastánc, divattánc,
tánctörténet és -elmélet szakirányokkal)� szövegrész helyé-
be a �tánctanár (klasszikus balett, néptánc, moderntánc,
kortárstánc, színházi tánc, társastánc, divattánc, tánctörténet
és -elmélet szakirányokkal)� szövegrész, a �játék- és
szabadidõszervezõ-tanár� szövegrész helyébe �játék- és
szabadidõ-szervezõ tanár� szövegrész, a �multikulturális
neveléstanár� szövegrész helyébe a �multikulturális nevelés
tanára� szövegrész, a �fogyatékosok rekreációjának tanára�
szövegrész helyébe a �fogyatékosokrekreációja-tanár�
szövegrész, az �inkluzív nevelõtanár� szövegrész helyébe
az �inkluzív nevelés tanára� szövegrész, a �család- és
gyermekvédelem-tanár� szövegrész helyébe a �család- és
gyermekvédõ tanár� szövegrész, a �tehetségfejlesztés-
tanár� szövegrész helyébe a �tehetségfejlesztõ tanár� szö-
vegrész, a �pedagógiai értékelés és méréstanár� szövegrész
helyébe a �pedagógiai értékelés és mérés tanára� szöveg-
rész, a �tantervfejlesztés-tanár� szövegrész helyébe a
�tantervfejlesztõ tanár� szövegrész, az �agrármérnök-tanár�
szövegrész helyébe az �agrármérnök tanár� szövegrész, az
�egészségügyi-tanár� szövegrész helyébe az �egészségügyi
tanár� szövegrész, a �színházmûvészeti-tanár� szövegrész
helyébe a �színházmûvészeti tanár� szövegrész, a �film-
mûvészeti-tanár� szövegrész helyébe a �filmmûvészeti
tanár� szövegrész lép;

k) 4. számú mellékletében a �tervezõ grafika� szövegrész
helyébe a �tervezõgrafika�, az �animációs tervezés� szö-
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vegrész helyébe az �animáció� szövegrész, az �orvos�
szövegrész helyébe az �általános orvos� szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felsõokta-
tásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezése-
inek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet

a) 24. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

�(3) Egy félévben a hallgató teljesítményének mennyi-
ségi és minõségi megítélésére a kreditindex, illetve a korri-
gált kreditindex alkalmas. A kreditindex számításánál a
félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdem-
jegyének szorzataiból képezett összeget az átlagos elõreha-
ladás esetén egy félév alatt teljesítendõ harminc kredittel
kell osztani. A korrigált kreditindex a kreditindexbõl egy, a
félév során teljesített és az egyéni tanrendben vállalt
kreditek arányának megfelelõ szorzótényezõvel számítható.
Az összesített korrigált kreditindex a hallgató több féléven
keresztüli teljesítményének mennyiségi és minõségi megíté-
lésére szolgál. Az összesített korrigált kreditindex számítá-
sa megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal,
hogy félévenkénti harminc kreditet és a teljes idõszak alatt
felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni.�

b) 6. számú melléklete 17. sorának 2. oszlopában a
�bölcsészettudomány, gazdaságtudományok� szövegrész
helyébe a �bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, jogi
és igazgatási� szövegrész lép.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Oktatási
Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. §-
a (1) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.

A Miniszterelnök
22/2007. (III. 22.) ME határozata

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács
 elnökének és tagjainak megbízásáról

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény 11. § (2) bekezdése, valamint a
Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló �
többször módosított � 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

4. § (1) bekezdése alapján � a gazdasági és közlekedési
miniszter elõterjesztésére �

Várkonyi Attilát, a FastVentures Kft. ügyvezetõ igazgató-
ját

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnöki te-
endõinek ellátásával,

Benedek Fülöpöt, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium szakállamtitkárát,

dr. Csepeli Györgyöt, a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium közpolitikai igazgatóját,

ifj. Duda Ernõt, a Solvo Biotechnológiai Zrt. vezérigaz-
gatóját,

dr. Futó Pétert, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetségének társelnökét,

dr. Kemény Lászlót, a Miniszterelnöki Hivatal
kormányfõtanácsadóját,

Kovács Kálmánt, a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium államtitkárát,

Kovács Zoltánt, az Informatikai Vállalkozások Szövetsé-
gének elnökét,

Lepsényi Istvánt, a Vállalkozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetségének társelnökét,

dr. Manherz Károlyt, az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium szakállamtitkárát,

dr. Meskó Attilát, a Magyar Tudományos Akadémia fõ-
titkárát,

dr. Molnár Károlyt, a Magyar Rektori Konferencia elnö-
két,

dr. Pakucs Jánost, a Magyar Innovációs Szövetség elnö-
két,

dr. Ungár László fõorvost, a Szent István Kórház Szülé-
szeti és Nõgyógyászati Osztályának vezetõjét,

Vámos Zoltánt, a General Electric ZRt. technológiai
igazgatóját

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagsági te-
endõinek ellátásával

� a 2007. január 1-jétõl 2009. december 31-ig terjedõ
idõtartamra � megbízom.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2007. február 7-i ülésének (AKT 1/2007.)

állásfoglalásai

Napirend:
1. Tájékoztató a 2007. évi költségvetés alakulásáról.
2. Tájékoztató az akadémiai reformfolyamatról.
3. Elõterjesztés az MTA Támogatott Kutatóhálózata tár-
sult tagságának létrehozási és mûködési szabályairól.
4. Tájékoztató az év folyamán lejáró igazgatói megbízá-
sokról.
5. Egyebek.

AKT 1/1/2007. (II. 7.) állásfoglalás:
Meskó Attila ismertette az Akadémia 2007. évi költség-

vetési elõirányzatainak alakulását. Az elõirányzatot a 2006.
évi tényszámok határozták meg, tulajdonképpen ezt hagyta
jóvá az Országgyûlés, a tavalyihoz képest nem történt
csökkentés. Azóta örvendetes változás történt: az NKTH 1
milliárd Ft-ot átad az OTKÁ-nak gazdasági tevékenységet
és innovációt segítõ programokra. Így az OTKA 6,178
MdFt támogatása már elfogadhatóbb.
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Az AKT tárgyalta a központi beruházási keret szétosztá-
sát. A jelenlevõk írásos tájékoztatást kaptak a 2006. évben
egyedi intézeti igényekre � fõtitkári hatáskörben � elkülöní-
tett 40 MFt-os központi beruházási keret felhasználásáról.
Ugyancsak írásos javaslat került a grémium elé a 2007. évi
beruházási keret tudományterületek közötti felosztására. Az
Akadémia Felügyelõ Bizottsága a keret elosztásának fõ
arányait elfogadta. Kutatóhelyi feladatokkal összefüggõ
beruházásokra intézeti és támogatott kutatóhelyi gép- és
mûszerbeszerzési célokra 187,3 MFt áll rendelkezésre.

Az AKT úgy határozott, hogy a beruházási keretet most
nem osztja szét. A kutatóhelyek igazgatói küldjék el rangso-
rolt igényeiket a Kutatóintézeti Fõosztályra. A beérkezett
igényekbõl a tudományterületi kuratóriumok készítsenek
javaslatot az AKT ülése számára.

AKT 1/2/2007. (II. 7.) állásfoglalás:
Az akadémiai reformfolyamat állásáról Pléh Csaba fõtit-

kárhelyettes tartott tájékoztatót az MTA Vezetõi Kollégiu-
mának 1/2006. (XI. 30.) állásfoglalása alapján.

Az AKT a tájékoztatást tudomásul vette azzal, hogy a
kompetenciájába tartozó anyagok még a közgyûlés elõtt
megvitatásra kerüljenek.

AKT 1/3/2007. (II. 7.) állásfoglalás:
A testület megvitatta az MTA Támogatott Kutatóhálóza-

ta társult tagságának létrehozási és mûködési szabályairól
szóló írásos elõterjesztést és a társult tagsági tagok számá-
nak 20%-ra történõ emelését.

Az AKT 14 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadta a Tá-
mogatott Kutatóhálózat társult tagságának létrehozási és
mûködési szabályait azzal, hogy a szöveget a TKI igazga-
tója finomítsa. A társult tagok számát 20%-ban állapítot-
ták meg.

AKT 1/4/2007. (II. 7.) állásfoglalás:
Tájékoztatás hangzott el a 2007. év folyamán lejáró

igazgatói megbízásokról.

Az AKT 16 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta az
�Ajánló bizottság�-ok felállítására tett javaslatot. Hozzá-
járult, hogy a Zenetudományi Intézet igazgatói állására
beérkezett pályázat az intézet kutatói fóruma elé kerüljön.

KÖZLEMÉNYEK

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZZÉTÉTELE*

Szám: F-200/2007.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) által 1984. január 1-jei hatállyal létrehozott Aka-
démiai Óvoda, amelynek nevét a 2/1995. (A. É. 5.) MTA
szabályozás Akadémiai Óvoda és Bölcsõde elnevezésre

                                                          
* Az alapító okirat módosított szövegét dõlt betûvel jelezzük.

változtatta � az MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény, a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény és az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelõen � módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata a következõ:

1. A közoktatási intézmény
1.1. neve: Akadémiai Óvoda és Bölcsõde (a továbbiakban:

intézmény)
1.2. székhelye: 1022 Budapest, Barsi út 3.
1.3. Alapító: Magyar Tudományos Akadémia (1051 Bu-

dapest, Roosevelt tér 9.)
1.4. Alapítás éve: 1984.
1.5. OM azonosító száma: 200731
1.6. fenntartó köztestületének neve: Magyar Tudomá-

nyos Akadémia (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)
1.7. felügyeleti szervének neve: Magyar Tudományos

Akadémia Titkárság  (1051 Budapest, Nádor u. 7.)
- a szakmai és törvényességi felügyeletét az MTA Titkár-

ság Jogi és Igazgatási Fõosztálya látja el,
- a fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét Buda-

pest Fõváros Önkormányzatának fõjegyzõje látja el;
1.8. a többcélú intézmény felelõs vezetõje az óvodaveze-

tõ; a vezetõi megbízás adása � határozatlan idõtartamra
szóló nyilvános pályázat útján �, illetve a vezetõi megbízás
visszavonása az MTA fõtitkárának hatáskörébe tartozik, a
további munkáltatói jogokat az MTA Titkárság Jogi és
Igazgatási Fõosztályának vezetõje gyakorolja;

1.9. típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási in-
tézmény: óvoda és bölcsõde

1.10. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:
� az MTA köztestületi tagjai, valamint az MTA Titkár-

ságával közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban,
illetve az MTA által fenntartott köztestületi költségvetési
szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban állók 18 hóna-
postól 3 éves korú gyermekeinek, illetve unokáinak bölcsõ-
dei ellátása, 3 éves kortól 7 éves korú gyermekeinek, illet-
ve unokáinak óvodai nevelése,

� az elõzõekben említettek elsõbbségének kielégítése
után megmaradt férõhelyekkel az óvodavezetõ szabadon
rendelkezik,

� az alaptevékenységgel összefüggõ kiegészítõ tevékeny-
ség végzése: étkeztetés, intézményi vagyon mûködtetése;

1.11. tevékenységi köre a TEÁOR szerint:
80.10 Alapfokú oktatás
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
70.32 Ingatlankezelés;
1.12. felvehetõ maximális gyermeklétszám:
� bölcsõdei ellátás keretében: 15 fõ
� óvodai nevelés keretében: 75 fõ.
1.13. Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem vé-

gez.
2. Az intézmény mûködésére vonatkozó rendelkezéseket a

Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza, amelyet az
MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Fõosztályának vezetõje
hagy jóvá.

3. Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele az
MTA fõtitkára által kiadott igénybevételi rend szerint tör-
ténik.



34 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ  2007. április 13.

4. A feladatok ellátásához szükséges (3897 m2 alapterü-
letû; 12881. helyrajzi számú) ingatlan, az ingóságok az
Atv. melléklete 19. pontjában foglaltaknak megfelelõen az
MTA törzsvagyonához tartozik.

5. Az intézmény önálló jogi személy, gazdálkodási jog-
körét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó
köztestületi költségvetési szerv.

6. A vagyon feletti rendelkezésre a tulajdonos az intéz-
mény részére térítésmentes használati jogot biztosít, azzal a
feltétellel, hogy az intézmény vezetõje azt nem jogosult
elidegeníteni.

7. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2007.
március hó 20. napján lép hatályba.

Budapest, 2007. év március hó 12.

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

fõtitkára

TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím
adományozásáról

ACSÁDY LÁSZLÓ
�A hippokampusz és a talamusz neuronhálózatainak
morfofunkcionális elemzése� címû munkája alapján,

ALBERTI GÁBOR
�Realis� címû munkája alapján,

ÁNGYÁN JÓZSEF
�A környezet- és tájgazdálkodás agroökológiai, föld-
használati alapozása (Magyarország integrált földhasz-
nálati zónarendszerének kialakítása)� címû munkája
alapján,

GÁSPÁR PÉTER
�Modellbázisú szabályozási rendszerek tervezése és
közúti jármûveken való alkalmazása� címû munkája
alapján,

HOPPÁL MIHÁLY
�A sámánság újjászületése� címû munkája alapján,

IMRE MIHÁLY
�Kulturális emlékezet, retorikai, poétikai elvek érvénye-
sülése Szenci Molnár Albert mûveiben� címû munkája
alapján,

KELÉNYI GYÖRGY
�A klasszicizáló késõbarokk építészete Magyarorszá-
gon� címû munkája alapján,

NYERGES MIKLÓS LÁSZLÓ
�Azometin-ilidek; Cikloaddíciók és elektrociklizációk�
címû munkája alapján,

TÚRI LÁSZLÓ
�Folyadékfázisú relaxációs folyamatok tanulmányozása
a szolvatált elektron modelljének kvantum molekuladi-
namikai szimulációjával� címû munkája alapján,

VIZKELETY ANDRÁSNÉ
�A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korá-
ban (1473�1800)� címû munkája alapján,

ZSIGMOND ÁGNES
�Szelektív szintézisek heterogenizált fémkomplexeken
címû munkája alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat
elbírálásáról

 A 2007. évi Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat
elbírálása lezárult. A Kuratórium döntése alapján a Magyar
Tudományos Akadémia a következõ fiatal kutatók nemzet-
közi konferencián való részvételét támogatja:

dr. Gyürki György MTA Atommagkutató Intézet 100 000 Ft
dr. Vasúth Mátyás MTA KFKI Részecske- és Mag-

fizikai Kutatóintézet
100 000 Ft

dr. Novák Tibor MTA-BME Szerves Kémiai
Technológia Tansz. K. Cs.

100 000 Ft

dr. Szikra Tamás MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet

100 000 Ft

dr. Harmat Veronika MTA-ELTE Fehérjemodellezõ
Kutató Csoport

100 000 Ft

dr. Gyuris Beáta MTA Nyelvtudományi Intézet 100 000 Ft
dr. Lakatos Krisztina MTA Pszichológiai Kutatóintézet 100 000 Ft

MEGÁLLAPODÁS

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) 1992. évi CLII., májusi rendes közgyûlése 1.
számú határozatával megalakította a Széchenyi Irodalmi és
Mûvészeti Akadémiát (a továbbiakban: SZIMA). A
SZIMA az Akadémiával társult, külön alapszabállyal ren-
delkezõ, önálló szervezet. Az Akadémia mindenkori elnöke
kiemelt figyelmet fordít az Akadémia és a SZIMA közötti
kapcsolatok ápolására. Az Akadémia Ügyrendjének 116.
pontja szerint a két testület közötti kapcsolattartás szabá-
lyait, az együttmûködés rendjét az Akadémia elnöke és a
SZIMA elnöke együttesen alakítja ki. Az Ügyrend említett
rendelkezésével összhangban, a részletes szabályokat a
jelen megállapodás tartalmazza.

1. A két testület két-két delegátus közremûködésével tart
rendszeres kapcsolatot. Az Akadémia két delegátusát az
Akadémia elnöke jelöli ki, háromévi idõtartamra. Az Aka-
démia részérõl delegátus az Akadémia társadalomtudomá-
nyi alelnöke és az Elnöki Titkárság vezetõje. A SZIMA
delegátusait a közgyûlése választja meg.

2. Az Akadémia éves rendes közgyûlésének állandó
meghívottja a SZIMA elnöke és két delegátusa, a SZIMA
közgyûlésén meghívott az Akadémia elnöke és két delegá-
tusa. A delegátusok évente legalább kétszer, elõre egyezte-
tett idõpontban találkoznak, és tájékoztatják egymást az
együttmûködés során felmerülõ aktuális kérdésekrõl. Soron
kívüli találkozót bármelyik testület delegátusa kezdemé-
nyezhet.
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3. A SZIMA az Akadémia éves rendes közgyûlését tájé-
koztatja a tevékenységérõl.

4. Az Akadémia az együttmûködés keretében lehetõséget
ad arra, hogy internetes honlapján megjelenjenek a SZIMA
által nyilvánosságra hozni kívánt tájékoztatók (például
mûvészeti alkotások bemutatása, rendezvények, székfogla-
lók, a tagsággal kapcsolatos egyéb információk), illetve
jogszabályi rendelkezések alapján nyilvánosságra hozandó
adatok.

5. A SZIMA-rendezvények esetén az Akadémia a szék-
ház helyiségeinek használatát � eseti megállapodás alapján
� térítésmentesen biztosítja.

6. Az Akadémia a SZIMA Titkárság részére helyiséget
biztosít az Akadémia székházában.

7. Az önálló jogi személyként mûködõ köztestületi költ-
ségvetési szerv, a SZIMA Titkárság jogállásáról, az Aka-
démia elnökének elõzetes egyetértése alapján, az Akadémia
fõtitkára által kiadott alapító okirat rendelkezik. A SZIMA
Titkárság mûködési költségeit az Akadémia költségvetési
fejezet elkülönített címen tartalmazza.

A jelen megállapodást az Akadémiai Értesítõben és az
Akadémia internetes honlapján is közzé kell tenni.

Budapest, 2007. március 7.

 Vizi E. Szilveszter s. k.,                Lator László s. k.,
      az Akadémia elnöke                           a SZIMA ügyvezetõ elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára pályázatot
hirdet a

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
TITKÁRSÁGÁN

A KUTATÓINTÉZETI FÕOSZTÁLY
fõosztályvezetõi munkakörének betöltésére,

2007. június 15-ei hatállyal.

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

tudományfinanszírozásban és a tudományos pályáza-
tok kiírásában, illetve lebonyolításában érintett köz-
igazgatási szervekkel, testületekkel, azok vezetõivel
való kapcsolattartás,

� az általa vezetett szervezeti egység feladatainak ellátá-
sa során kialakított álláspontjának képviselete a mû-
ködési területhez tartozó külsõ szerveknél és felha-
talmazás alapján az MTA Titkárság álláspontjának
képviselete,

� az irányítása alatt álló szervezeti egységnél a közgyû-
lés, az MTA elnöke, fõtitkára, fõtitkárhelyettese, va-
lamint a tudományos testületek határozataiból és ren-
delkezéseibõl adódó feladatok tervszerû, szakszerû,
gazdaságos végrehajtásának és a végrehajtás ellenõr-
zésének a megszervezése és irányítása,

� az általa vezetett szervezeti egység munkatársai mun-
kaköri feladatainak meghatározása, a feladatok elvég-
zéséhez szükséges munkafeltételekrõl való gondosko-
dás,

� az irányítása alá tartozó szervezeti egységnél a vezetõi
ellenõrzés eszközeinek, különösen a beosztott vezetõk
és munkatársak rendszeres és eseti beszámoltatása el-
járási szabályainak a meghatározása.

 
 A pályázókkal szembeni követelmények:
� felsõfokú végzettség, a köztisztviselõk képesítési

elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet sze-
rint,

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

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

képes ismerete.
 A pályázat elbírálása során elõnyt jelent az igazgatási, köz-

igazgatási gyakorlat; közigazgatási szakvizsga, jogi szak-
vizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
elnöksége által teljes körûen közigazgatási jellegûnek mi-
nõsített 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 hiteles

másolatát,
� 3 hónapnál nem régebbi keltû erkölcsi bizonyítványt,

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
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A MOL Tudományos Díj Kuratóriuma
pályázatot hirdet

MOL Tudományos Díjra

Elõzmények:
A MOL Rt. 1998-ban Tudományos Díjat alapított azon

�szakemberek, kutatók jutalmazására, akik a magyar olaj-
bányászat és feldolgozás terén végzett tevékenységükkel
maradandót alkottak�. A díjat az MTA Vagyonkezelõ
Szervezete kezeli. A díjat a MOL Rt. vezérigazgatója adja
át a Magyar Tudományos Akadémián, 2007 novemberében
a Tudomány Napján.

A pályázat feltételei:

1. Évente a szakterületek felváltva kapják a díjat, 2007-
ben az esedékes díj a bányászati szakterületet illeti meg;

2. Alkalmanként egy díj kerül kiosztásra, a díj várható
összege 500 ezer Ft;

3. A díj összege indokolt esetben két vagy több személy
között megosztható;

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:
4.1. a pályázó(k) személyi adatait (név, születési adatok,

szakképesítés, cím stb.)
4.2.a téma megnevezését;
4.3.a téma (iparági) már bizonyított jelentõségét (hazai

és nemzetközi visszhangját);
4.4. a pályázó(k) tudományos munkásságát és annak ha-

zai és nemzetközi elismertségét;
4.5. amennyiben olyan pályázat kerül benyújtásra,

amelyben más, de nem pályázó szakember tevékenysége is

megállapítható, akkor a pályázónak a személye részvételi
arányáról nyilatkozni kell, ellenkezõ esetben a pályázat
elbírálására nem kerül sor;

4.6. a pályázat maximális terjedelme 5 oldal, amit 3 pld.-
ban kell megküldeni.

A pályázatot a MOL Tudományos Díj Kuratóriuma bírál-
ja el.

A pályázat beadási határideje: 2007. június 15.
A pályázatot az MTA Földtudományok Osztályára kell

eljuttatni: 1051 Budapest, Nádor utca 7. Nagy Béla tudo-
mányos titkárnak címezve.

 MOL TUDOMÁNYOS DÍJ KURATÓRIUMA

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke minden hónap elsõ hétfõjén 16�17 óra között �
bármely természetû ügyben � fogadóórát tart. Az Aka-
démia köztestületi tagjainak más idõpontokban is rendel-
kezésére áll.

Meskó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára
minden hétfõn 15:30�17:00 óra között� elõzetes bejelent-
kezés alapján (tel.: 269-0114) - fogadóórát tart. Az Aka-
démia köztestületi tagjainak más idõpontokban is rendelke-
zésére áll.
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