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JOGSZABÁLY

2006. évi LXXXVI. törvény
a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló

1994. évi XL. törvény módosításáról

1. §

Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

�13. § (2) Az Akadémia Alapszabályának elfogadásához
és módosításához a határozatképes közgyûlésen jelen levõ
szavazásra jogosultak kétharmadának igen szavazata szük-
séges.�

2. §

Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.*

* Hatályos 2006. november 10-tõl

A Magyar Tudományos Akadémia
2006. október 30-ai rendkívüli közgyûlésének határozatai

1. A közgyûlés ünnepi ülésén megemlékezett az 1956-os
forradalom és szabadságharc 50. évfordulójáról.

2. A közgyûlés köszönetét fejezi ki Király Béla nyugalma-
zott tábornok úrnak az ünnepi megemlékezés szervezé-
sében nyújtott segítségéért, valamint az elõadóknak kitû-
nõ elõadásukért.

3. A rendkívüli közgyûlés megvitatta az Akadémia reform-
járól szóló elõterjesztést. A vita alapján az alábbi határo-
zatokat hozta.
3.1. Elsõ olvasatban támogatja az MTA reformjáról

szóló elõterjesztést és az annak mellékletében felvá-
zolt elveket. A vitában elhangzottak figyelembevéte-
lével felhatalmazza az Akadémia vezetését a kon-
cepciónak és az arra épülõ cselekvési tervnek a vég-
legesítésére a 2007. évi közgyûlés által történõ jóvá-
hagyás céljából. A cselekvési terv térjen ki a) az in-
tézményi háttér, b) az intézetek irányítása és felügye-
lete, c) a humánpolitika, d) az MTA és a felsõoktatás
közötti kapcsolat, e) a köztestület és f) az Akadémia
és az intézetek gazdálkodásának és menedzsmentjé-
nek megújítására.

3.2. Felkéri az Alapszabály Módosító Bizottságot a re-
formfolyamatban történõ részvételre és a 3.1. pont-
nak megfelelõen elkészülõ javaslat alapján új Alap-
szabály tervezet kidolgozására, valamint arra is, hogy
� amennyiben szükség van rá � mutasson rá, milyen
módosítások lennének szükségesek a törvényi feltéte-
lekben.

3.3. Felkéri az MTA fõtitkárát a saját hatáskörébe tartozó
reformfeladatok végrehajtására és azok ütemtervének
elkészítésére.

3.4. Felkéri a Reformbizottságot, hogy folytassa munká-
ját.

4. A közgyûlés elfogadta az elnök és a fõtitkár expozéját.
5. A közgyûlés az Akadémia Ügyrendjébe vette a kolozs-

vári Erdélyi Múzeum Egyesület keretén belül megalakult
MTA kolozsvári területi bizottságát.

6. A közgyûlés figyelemmel meghallgatta Hiller István
oktatási és kulturális miniszter expozéját, amelyben a re-
form fontosságát hangsúlyozta. Az Akadémia  kész az
ország érdekében az együttmûködésre, a tudományos
élet, a felsõoktatás valamennyi kérdésének megtárgyalá-
sára.

7. A közgyûlés tudomásul vette a Nyugati Magyar Tudo-
mányos Tanács tagjai által írt támogató levelet, amely-
ben a reform fontosságát hangsúlyozták, és az abban
való részvételükrõl biztosítják az Akadémiát.

8. A közgyûlés a KFKI Telephelykezelõ intézmény meg-
szüntetése, illetve a feladatok átadása miatt módosította
8.1. az MTA Atomenergia Kutatóintézete,
8.2. az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete,
8.3. az MTA Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete
 alapító okiratát.*

9. Az Akadémia közgyûlése mélyen elítéli azokat, akik az
Akadémia korábbi elnökét, Kosáry Domokost, a nemzet-
közi hírû tudóst, 1956 aktív harcosát � aki ezért börtön-
büntetést és hosszú éveken át mellõzést szenvedett � ün-
nepi beszéde megtartásában megzavarták.

                                                
* Lásd az E-1035/2006., E-1036/2006. és az E-1037/2006. számú mellék-
leteket.



A rendkívüli közgyûlés határozatának mellékletei

E-1035/2006.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
elnökének és fõtitkárának 8/1991. (A. É. 10.) MTA utasítá-
sával létrehozott KFKI Atomenergia Kutatóintézet tevékeny-
ségi körét az MTA 2006. októberi rendkívüli közgyûlése � a
köztestületi feladatok hatékonyabb ellátása céljából � az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelõen kiegészí-
tette, és alapító okiratát az alábbiak szerint állapította meg:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia

KFKI Atomenergia Kutatóintézet
(a továbbiakban: intézet)

1.2. rövidített neve: MTA KFKI AEKI
1.3. székhelye: 1121 Budapest,

Konkoly-Thege Miklós út 29�33.
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

� az atomenergiáról szóló törvényben foglaltaknak meg-
felelõ alap-, alkalmazott és fejlesztõ kutatás a reaktor-
fizika, a fûtõelemviselkedés, a termohidraulika, a su-
gárvédelem, a valósidejû információs és tanácsadói
rendszerek, a reaktorszimuláció, az atomerõmûvek
biztonságának determinisztikus és valószínûségi elem-
zése, a nukleáris anyagok szállításának és tárolásának
biztonsági kérdései, a súlyos reaktorbalesetek elemzé-
se, a sugárkárosodás, a törésmechanika, a reaktordiag-
nosztika, a szivárgásdetektálás területén,

� alap-, alkalmazott és fejlesztõ kutatás a megújuló
energiaforrások és a hidrogén hasznosítása, a veszé-
lyes ipari berendezések biztonságának determiniszti-
kus és valószínûségi elemzése, a környezetvédelem, a
környezeti ellenõrzõ rendszerek, a kockázatelemzés,
az analitikai kémia, a fizikai kémia, az akusztikus
emissziós módszerek, a reaktor-elektronika, az ûr-
elektronika területén,

� a Budapesti Kutatóreaktor atomenergiáról szóló tör-
vénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelõ üzemel-
tetése, a hidegneutronforrás üzemeltetése, a kutatóre-
aktor kutatási és egyéb felhasználásának hazai és nem-
zetközi szervezése, a Budapesti Kutatóreaktor Mû-
szerközpont gesztori teendõinek ellátása, a reaktor
hasznosításával kapcsolatos mûszaki teendõk ellátása,
alap- és alkalmazott kutatások végzése a neutron-
radiográfia, a neutronreflektometria, az aktivációs
analitika és a radioaktív sugárzás biológiai hatásainak
vizsgálata területén.

� a telephelyi katasztrófavédelem szervezése, az orszá-
gos katasztrófavédelem nukleáris balesetelhárítási te-
vékenységének szakmai meglapozása, a telephelyi
környezetellenõrzõ rendszer üzemeltetése, rendszeres
fejlesztése,

                                                
* A módosításokat dõlt betûvel jelezzük.

� részvétel a graduális és posztgraduális szakemberkép-
zésben;

� az alaptevékenységgel összefüggõ kiegészítõ tevékeny-
ség végzése:
� a használatában lévõ, az MTA-ra bízott állami tulaj-

donú ingatlanok nyilvántartása,
� az MTA csillebérci telephelyén mûködõ akadémiai

kutatóintézetek üzemeltetési, fenntartási (beleértve a
felújítási és karbantartási munkákat is) feladatai
ellátása a telephely ingatlan használati rendjében
foglaltak szerint,

� a használatában lévõ sport-, szociális és egyéb lé-
tesítmények, ingatlanok üzemeltetése;

 1.5. tevékenységi köre:
 TEÁOR 73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés

 55.22 Kempingszolgáltatás
 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 70.32 Ingatlankezelés
 72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
 74.30 Mûszaki vizsgálat, elemzés
 75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb

oktatás
 92.61 Sportlétesítmény mûködtetése
92.72 Máshova nem sorolt egyéb szabadidõs

tevékenység
1.6. vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad kapaci-

tások hasznosítása érdekében, ebbõl származó bevétele
azonban az intézet költségvetése tervezett
összkiadásához viszonyítottan legfeljebb 30%-os mérté-
ket érhet el. A vállalkozás során ellátható tevékenységek:
egyedi, rendelésre készített szoftver kifejlesztése, elõállí-
tása, átadása és dokumentálása, speciális felhasználói
megrendelés alapján; gépek, ipari üzemek és berendezé-
sek, termelési folyamatok mûszaki tervezése; elektromér-
nöki, villamosmérnöki, vegyészmérnöki, gépész- és rend-
szermérnöki, biztonsági mérnöki stb. tevékenységhez
kapcsolódó projektek kidolgozása és megvalósítása; a
víz, a levegõ tisztaságának mérése, a radioaktivitás és
hasonló jellemzõk, potenciális szennyezõk mérése; a
füst- és a szennyvízkibocsátás elemzése, vizsgálata; a fi-
zikai tulajdonság-, szilárdság-,  hiba-, minõségvizsgálat;

1.7. vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerint:
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.30 Mûszaki vizsgálat, elemzés

1.8. fenntartó köztestületének neve (szakmai, gazdasági
felügyeleti szerve):

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

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

2. Az intézet szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ és
külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szer-
vezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az
AKT hagy jóvá. A Szervezeti és mûködési szabályzatot
a kutatóintézet igazgatója a jelen alapító okirat hatályba



lépését követõ 60 napon belül az AKT elé terjeszti jó-
váhagyásra.

3. A Budapesti Kutatóreaktorral kapcsolatos feladatok
ellátásához szükséges ingatlanokat az MTA külön megál-
lapodás alapján bocsátotta az intézet rendelkezésére.

4. Az intézet általános jogutódja a megszûnõ MTA KFKI
Telephelykezelõ köztestületi költségvetési szervnek. Az
intézet egyidejûleg használati jogot kap a megszûnõ
MTA KFKI Telephelykezelõ köztestületi költségvetési
szerv ingatlan használati rendjében megjelölt, az MTA-
ra bízott állami tulajdonú ingatlanok tekintetében.

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

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

 

 Budapest, 2006. év október hó 30. nap
 

 Ellenjegyzem:
 Vizi E. Szilveszter s.k.,

 a Magyar Tudományos Akadémia

   elnöke

 

 ________________

 E-1036/2006.

 ALAPÍTÓ OKIRAT
 (A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
elnökének és fõtitkárának 8/1991. (A. É. 10.) MTA utasítá-
sával létrehozott MTA KFKI Részecske- és Magfizikai
Kutatóintézet tevékenységi körét az MTA 2006. októberi
rendkívüli közgyûlése � az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében foglalt rendel-
kezéseknek megfelelõen � kiegészítette, és alapító okiratát
az alábbiak szerint állapította meg:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia

KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
(a továbbiakban: intézet)

1.2. rövidített neve: MTA KFKI RMKI
1.3. székhelye: 1121 Budapest,

Konkoly-Thege Miklós út 29�33.
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

� alapkutatás a következõ területeken: részecskefizika,
magfizika, plazmafizika, hûtött atomok fizikája, ûrfi-
zika, elméleti fizika, nukleáris szilárdtest-fizika és
nukleáris anyagtudomány, fizika biológiai alkalmazá-
sai,

� fejlesztési tevékenység a következõ területeken: lézer-
technika, nukleáris analitika, plazma diagnosztika,
ûrtechnika, gyors adatfeldolgozás, spektroszkópia,
speciális elektronikus mechanikai és információ-
technológiai eszközök, szoftverfejlesztés,

                                                
* A módosításokat dõlt betûvel jelezzük.

� nagyberendezések üzemeltetése és fejlesztése: ion-
gyorsítók, ultravákuum-berendezések,

� az alaptevékenységgel összefüggõ kiegészítõ tevékeny-
ség végzése:
� KFKI telephely számítástechnikai hálózatának mû-

ködtetése, fenntartása és fejlesztése, a Nemzeti In-
formációs Infrastruktúra Fejlesztési Program regi-
onális központi feladatainak ellátása,

� GRID rendszerû és más nagy kapacitású hálózatok
mûködtetése és fejlesztése;

1.5. tevékenységi köre:
TEÁOR 73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -

ellátás
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.30 Mûszaki vizsgálat, elemzés
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági

szolgáltatás
80.30 Felsõoktatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb

oktatás
1.6. vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad kapaci-

tások hasznosítása érdekében, ebbõl származó bevétele
azonban az intézet költségvetése tervezett
összkiadásához viszonyítottan legfeljebb 30%-os mérté-
ket érhet el. A vállalkozás során ellátható tevékenységek:
termék-elõállítás, rutin jellegû szolgáltatás, szoftverfej-
lesztés;

1.7. vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerint:
TEÁOR 32.20 Ipari híradás-technikai termék gyártá-

sa
33.20 Mérõmûszer gyártása
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -

ellátás
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

1.8. fenntartó köztestületének neve (szakmai, gazdasági
felügyeleti szerve):

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

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

2. Az intézet szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ és
külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szerve-
zeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az AKT
hagy jóvá. A Szervezeti és mûködési szabályzatot az in-
tézet igazgatója a jelen alapító okirat hatályba lépését
követõ 60 napon belül az AKT elé terjeszti jóváhagyás-
ra.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan(oka)t az
MTA külön megállapodás alapján bocsátotta az intézet
rendelkezésére.

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



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

Budapest, 2006. év október hó 30. nap

Ellenjegyzem:
Vizi E. Szilveszter s.k.,

a Magyar Tudományos Akadémia

  elnöke

_____________

 E-1037/2006.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
1997. december 15-i közgyûlésének 4. számú határozatával
létrehozott MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
közfeladatként ellátandó alaptevékenységét az MTA 2006.
októberi rendkívüli közgyûlése az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezéseknek megfelelõen kiegészítette, és alapító ok-
iratát az alábbiak szerint állapította meg:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia

Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
(a továbbiakban: kutatóintézet)

1.2. rövidített neve: MTA SZFKI
1.3. székhelye: 1121 Budapest,

Konkoly-Thege Miklós út 29�33.
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

� alapkutatások végzése az elméleti és kísérleti
szilárdtestfizika, ezen belül a kondenzált anyagok fi-
zikája, a vékonyrétegek és felületek fizikája területén,
továbbá az elméleti és kísérleti optika, ezen belül az
optikai kristályok fizikája, a kvantumoptika és lézer-
fizika egyes területein,

� alkalmazott kutatások végzése, ezen belül az új anya-
gok elõállítása, minõsítése és vizsgálata, új anyag-
vizsgáló módszerek fejlesztése, új optikai kristályok
és vékonyréteg eszközök elõállítása és alkalmazása,
valamint a lézerek fejlesztése és alkalmazása terüle-
tén,

� alaptevékenységhez illeszkedõ új metodikák fejleszté-
se,

graduális és posztgraduális szakemberképzés,
� szakmai tanácsadás és speciális mérési feladatok ellá-

tása,
� az alaptevékenységgel összefüggõ kiegészítõ tevékeny-

ség végzése:
� kutatási-fejlesztési munkák végzése, szolgáltatások

teljesítése, kísérleti termékek és berendezések elõ-
állítása külsõ megbízókkal kötött írásbeli szerzõ-
dések alapján,

                                                
* A módosításokat dõlt betûvel jelezzük.

� konferenciák, iskolák és egyéb rendezvények szer-
vezése,

eseti bérbeadási feladatok ellátása,
� az MTA csillebérci telephelyén mûködõ akadémiai

kutatóintézetek közös szakkönyvtárának mûködteté-
se;

1.5. tevékenységi köre:
TEÁOR 73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés

22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
24.11 Ipari gáz gyártása
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.30 Adatfeldolgozás
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.30 Mûszaki vizsgálat, elemzés
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági

szolgáltatás
80.30 Felsõoktatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb

oktatás
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység

1.6. fenntartó köztestületének neve (szakmai, gazdasági
felügyeleti szerve):

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

1.7. felelõs vezetõje a kutatóintézet igazgatója, akit pályá-
zati eljárás alapján az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
(a továbbiakban: AKT) javaslatára, legfeljebb öt évre az
MTA elnöke bíz meg;

1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. A kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ és

külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szerve-
zeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az AKT
hagy jóvá. A Szervezeti és mûködési szabályzatot a kuta-
tóintézet igazgatója a jelen alapító okirat hatályba lépését
követõ 60 napon belül az AKT elé terjeszti jóváhagyás-
ra.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlanokat az MTA
külön megállapodás alapján bocsátotta a kutatóintézet
rendelkezésére.

4. A megszûnõ MTA KFKI Telephelykezelõ könyvtári állo-
mánya átadás-átvételi eljárás keretében a kutatóintézet
tulajdonába kerül.

5. A kutatóintézet önálló jogi személy, a költségvetési elõi-
rányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdálko-
dási jogkörét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári
körbe tartozó köztestületi költségvetési szerv.

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

Budapest, 2006. év október hó 30. nap

Ellenjegyzem:

Vizi E. Szilveszter s.k.,
a Magyar Tudományos Akadémia

elnöke



A Magyar Tudományos Akadémia
2006. október 17-i elnökségi ülésének

állásfoglalásai

1. Javaslat a 2007. évi Széchenyi-díjakra

Az 1990. évi XII. törvény és az annak végrehajtására ki-
adott 1101/1996. (X.  2.) Korm. sz. határozat szerint Kos-
suth-díj adományozható annak, aki a kulturális és mûvé-
szeti alkotások területén, Széchenyi-díj adományozható
annak, aki a tudományok, a kutatás, a mûszaki alkotások, a
mûszaki fejlesztés, a gyógyítás és az oktatás-nevelés terüle-
tén kivételesen magas színvonalú, példaértékû, nemzetközi-
leg is elismert  eredményt ért el.

Hámori József alelnök, az elnökség által a Kossuth- és
Széchenyi-díj adományozása elõkészítésére kiküldött al-
kalmi bizottság elnöke ismertette, hogy 2006-ban a tudo-
mányos osztályokra összesen 17 ajánlás érkezett Széche-
nyi-díjra, amelybõl az osztályok kilencet fogadtak el több-
ségi szavazattal (2/3-ot is meghaladó arányban). A javasla-
tok közül egy megosztott díjra vonatkozik, míg Kossuth-
díjra nem érkezett ajánlás. A bizottság kiemelkedõ, nem-
zetközileg is elismert tudományos eredményeik alapján a
2007. évi Széchenyi-díjra a tudományos osztályok kilenc
jelöltjét elfogadásra ajánlja az elnökségnek.

Az elnökség 33/2006. számú állásfoglalása

Az elnökség titkos szavazással Széchenyi-díjra javasolja
felterjeszteni Bécsy Tamást, az irodalomtudomány doktorát
(I. o.), Csiszár Imrét, az MTA rendes tagját (III. o.),
Dobozy Attilát, az MTA rendes tagját (V. o.), Bokor Józse-
fet, az MTA rendes tagját (VI. o.), Blaskó Gábort, az MTA
levelezõ tagját (VII. o.), Gallé Lászlót, a biológiai tudo-
mány doktorát (VIII. o.), Szentes Tamást, az MTA rendes
tagját (IX. o.), Major Györgyöt, az MTA rendest tagját (X.
o.), Jánossy Andrást, az MTA rendes tagját és Mihály
Györgyöt, az MTA rendes tagját (XI. o., megosztva).

2. Tájékoztató a tagválasztás elõkészítésérõl

Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy a 2007. évi
tagválasztás elõkészítése sikeresnek minõsíthetõ. Rendes
tagnak 42 fõt, levelezõ tagnak 154 fõt, külsõ tagnak 28 fõt,
míg tiszteleti tagnak 31 fõt jelöltek. A rendestag- és levele-
zõtag-jelöltek publikációs és idézettségi adatai az elnökségi
ülés napjára az MTA KSZI Köztestületi Publikációs Adat-
tárában rögzítésre kerültek. A tervek szerint az adatok a
Magyar Tudomány december eleji különszámának � mely-
ben a rendestag-, levelezõtag- és külsõtag-jelöltek rövid
ajánlásai megjelennek � megjelenésével egy idõben nyilvá-
nosak lesznek az interneten.

Vizi E. Szilveszter hangsúlyozta, rendkívül fontos, hogy
a jövõ évi választás minden kritikát kiálljon. Hangsúlyozta,
hogy a rendestag-jelöltek esetében bizottság vizsgálja majd
a levelezõ tagság elnyerése óta elért tudományos eredmé-

nyeket. A másik három kategóriában is rendkívül fontos a
jelöltek kiválósága. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az
interdiszciplináris jelöltekre a tudományos osztályok hívják
fel a figyelmet és több osztály együtt jelölje ki e személye-
ket.

Kérdés merült fel a 70 évnél idõsebb jelöltekkel kapcso-
latban. Vizi E. Szilveszter ismertette, hogy a 70 évnél idõ-
sebb jelölt megválasztása csak az osztálykeret terhére tör-
ténhet. Felhívták a figyelmet továbbá a nõ akadémikusok
alacsony számára.

Az elnökség 34/2006. számú állásfoglalása

1. Az elnökség a tájékoztatót köszönettel tudomásul vet-
te.

2. Az elnökség elvi döntésként � egy tartózkodással �
egyetért azzal, hogy a tagválasztás során legyen interdisz-
ciplináris kategória. A konkrét helyek elosztására majd a
márciusi elnökségi ülésen kerül sor.

3. Az interdiszciplináris jelölésekkel kapcsolatos szabá-
lyozást a decemberi elnökségi ülésre elõterjesztik.

3. Az MTA Doktora cím eljárási rendjérõl és a doktori
tiszteletdíjra jogosultságról

Dobozy Attila, a Doktori Tanács elnöke ismertette, hogy
2005 októbere óta az MTA vezetése négy alkalommal
kereste meg a Doktori Tanácsot (DT) azzal a kéréssel,
tegyen kezdeményezést arra vonatkozóan, hogy a doktori
tiszteletdíjak mértékét hogyan lehetne szabályozni, bizo-
nyos keretek között tartani. A DT ezzel a kérdéssel 4 alka-
lommal foglalkozott. Két álláspontot talált, az egyik szerint
a költségvetési törvényben meghatározott pénzkeret áll
adott évben a doktori tiszteletdíjak kifizetésére, így azt
osszák el az aktuális doktorok számával, azaz évente vál-
tozzon a tiszteletdíj. Ezt az elõterjesztést a DT egyhangúlag
leszavazta. A másik megközelítés szerint a jelenlegi állapo-
tot kell rögzíteni. A jelenleg tiszteletdíjban részesülõk a
jövõben automatikusan megkapják a juttatást. A tiszteletdíj
mértékét a költségvetés évente szabályozza. Azon szemé-
lyek, akik ezt követõen jutnak doktori címhez, kerüljenek
várólistára. A várólista sorrendjét a védés idõpontja szabja
meg. Ezt az álláspontot a DT egyhangúlag támogatta.

Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy jelenleg 600
millió Ft hiányzik a nagydoktorok tiszteletdíjából. 10 év
alatt szinte megduplázódott a nagydoktorok száma. Ma
majdnem 2650 nagydoktor van. Az Alapszabály 85. § (4)
bekezdése a következõt mondja ki: �Az MTA Doktora
címmel rendelkezõ személynek tiszteletdíj adható. Ennek
feltételeit, mértékét és folyósításának idõtartamát a kor-
mány rendeletben állapítja meg.�



Meskó Attila fõtitkár ismertette, hogy az Akadémia a
doktori tiszteletdíjak keretét már a 2006. évi költségvetés-
nél is növelni próbálta, de ez nem járt sikerrel. Vizi E.
Szilveszter ehhez kapcsolódóan hozzátette, hogy a pénz-
ügyminisztérium fõ kifogása a felül nyitott rendszer.

Az elõterjesztés tárgyalása során élénk vita bontakozott
ki, különféle megoldási javaslatokkal (jövedelemfüggõ
doktori pótlék, életkorhoz kötött doktori pótlék, évente
változó összegû pótlék). Hangsúlyozták, fontos lenne a
doktori cím egyéb, nem anyagi vonzatainak megerõsítése
(pl. egyetemi tanári cím megszerzésénél rendelkezni kelljen
e címmel), a doktori cím elnyerésének szigorúbbá tétele, a
minõségi követelmények emelése.

A vita során kettévált a kérdés tárgyalása, a 2007. évi
tiszteletdíjakra, illetve a tiszteletdíjak hosszabb távú sorsá-
ra. Leszögezték, a 2007. évi tiszteletdíj mértékét a költség-
vetés szabja meg, az adott keretösszeget kell a doktorok
között szétosztani, így a tiszteletdíj akár csökkenhet is a
következõ évben.

Az elnökség 35/2006. számú állásfoglalása

1. Az elnökség egyhangú szavazással javasolja, hogy a
2007�2008-ban a költségvetésben megadott keretösszeg és
a nagydoktorok jelenlegi száma határozza meg az egy fõre
jutó tiszteletdíjat.

2. Az elnökség javasolja, hogy amennyiben jogilag le-
hetséges, a nagydoktorok számában jöjjön létre egy félig
zárt rendszer. Ez annyit tenne, hogy a jövõben a tiszteletdíj-
jal rendelkezõ nagydoktorok létszáma korlátozott lenne, így
pénzügyileg a felül zárt rendszer létrejön. A kvótán felül
nagydoktori címet szerzettek listára kerülnének. Az elnök-
ség megbízza Gósy Mária, Horvai György és Jolánkai
Márton nagydoktorokat a konkrét javaslat kidolgozásával.

4. Az akadémiai reform közgyûlési elõterjesztése

Vizi E. Szilveszter elnök tájékoztatta az elnökség tagjai-
val, hogy október 16-án, hétfõn délután találkozott
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel. A megbeszélésnek
két témája volt, az akadémiai reform és a költségvetés. A
reformmal kapcsolatban a miniszterelnök leszögezte, a
kormány egyértelmû elvárása a megkezdett reform folyta-
tása.

Fábri György kommunikációs igazgató ismertette, hogy
a kiküldött tervezethez képest a helyszínen kiosztott anyag
néhány ponton módosult. Ennek oka, hogy a kiküldés óta
még több testület megvitatta az anyagot, így az Akadémiai
Kutatóhelyek Tanácsa, illetve osztályvélemények is érkez-
tek. Ezek figyelembevételével a Vezetõi Kollégium a mel-
lékletben három pontot módosított. Az eredeti 7. és 11.
pontot önálló pontként megszüntette, és beolvasztotta az új
6. és 8. pontba. A 7. pont eredetileg a vagyongazdálkodási
stratégiáról szólt, bekerült a 6. pontba, fontos utalással,
amely a kutatóhálózat mûködési feltételeinek javítását
szolgálja. Ezenkívül a támogatott kutatóhelyek közös fi-
nanszírozására vonatkozóan beemelésre került a 8. pontba a
Rektori Konferenciával közösen létrehozandó közös bizott-
ság feladatai közé teendõ.

A következõ fontos változás az elõterjesztésben szerepel,
amelyrõl a közgyûlés is szavaz majd. A módosítás lényege,
hogy az adott kérdésrõl szóló vita megállapításai figyelem-
bevételével viszi tovább a vezetés a reformot. A közgyûlés
mandátumot ad arra a vezetésnek, hogy a reformot végigvi-
gye. A közgyûlési vitában elhangzottakat természetesen
figyelembe veszik. Fontos hangsúlyozni, ez nem a az aka-
démiai vita kezdete, hanem annak folytatása. A reform-
anyagok az interneten eddig is hozzáférhetõek voltak. A
közgyûlés tagjainak az elõterjesztést és annak mellékletét, a
16 pontot küldjük ki. Háttéranyagok az interneten találha-
tók. A közgyûlési vita az elõterjesztésrõl fog szólni.

Meskó Attila köszönetet mondott az AKVT három veze-
tõjének, Dudits Dénesnek, Lamm Vandának és Pálinkás
Gábornak, hogy az elõterjesztéshez õk is megtették javasla-
taikat. A reform eddigi lépéseivel kapcsolatban ismertette,
hogy a támogatott kutatóhelyi pályázatok a nyugati-európai
normáknak megfelelõen történt. Az Akadémia létrehozta az
Európai Tudományos Kapcsolatok Fõosztályát, részidejû
brüsszeli jelenléttel. Fõtitkári hatáskörben 10%-kal csök-
kent a kutatást kiszolgáló szervezetek létszáma, további
10% csökkentés várható még. A Kutatásszervezési Intézet
és a Nemzetközi Együttmûködési Iroda összeolvadnak. Az
informatikai osztály is a KSZI része lesz. A gépkocsi-
szolgálat is megszûnik önállónak lenni, az ALFÁ-hoz kerül
szervezetileg.

A vita során az elnökség tagjai kisebb módosításokat ja-
vasoltak (közalkalmazotti jogviszony pontosítása; Európai
Kutatói Charta; doktorképviselõk, kisebb nyelvhelyességi,
értelmezési kérdések). Hangsúlyozták ugyanakkor az egy-
séges fellépést a reform érdekében.

Az elnökség 36/2006. számú állásfoglalása

Az elnökség � a javasolt kisebb módosításokkal �
egyetért a reformelképzelésekkel és azoknak a közgyûlés
elé terjesztésével.

5. Egyebek között

5.1. Vizi E. Szilveszter elnök bejelentette, 2006. október
24-ére összehívja a Doktorok Gyûlését, hogy a közgyûlés
elõtt tájékoztassa a 200 képviselõt az akadémiai reform
jelenlegi állásáról.

5.2. Október 20-án kerül sor a Filozófiai és Történettu-
dományok Osztálya tudományos ülésére, amelynek témája
az 1956-os forradalom és szabadságharc. Az ünnepi ülésen
részt vesz és köszöntõt mond Sólyom László köztársasági
elnök is. Sor kerül I. Tóth Zoltán akadémikus mellszobrá-
nak felavatására az Akadémia Székházának homlokzata
elõtt.



Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2006. október 16-i ülésének (AKT 7/2006.)

állásfoglalásai

Napirend:
1. A közgyûlés hatáskörébe tartozó alapító okiratok mó-

dosításának elõzetes véleményezése.
2. Tájékoztatás az akadémiai reform állásáról.
3. Egyebek.

AKT 1/7/2006. (X. 16.) állásfoglalás:

Az AKT tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhan-
gúlag javasolta, hogy az MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézet, az MTA Szilárdtestfizikai Kutatóinté-
zet és az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kuta-
tóintézet alapító okirata döntésre a közgyûlés elé
kerüljön.

AKT 2/7/2006. (X. 16.) állásfoglalás:

Az MTA Elnöksége 2006. szeptemberi ülésén javasolta,
hogy készítsen a Reformbizottság egy rövidített anyagot és
ezt egy részletes háttéranyaggal kiegészítve, megvitatásra
terjessze az október 30-i rendkívüli közgyûlés elé. Ez az
anyag került most elõzetes tájékoztatásként az AKT elé.

Az AKT 16 igen, 4 nem és 2 tartózkodás mellett azt
javasolja a Közgyûlésnek, hogy az MTA reformjáról
készített elõterjesztést és annak mellékletét � a vitá-
ban elhangzott javaslatok figyelembevételével � tá-
jékoztatásként és a reformmunka folytatásához szük-
séges anyagként fogadja el.

KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának
2/2006. (A. É. 12.) MTA�F

szabályzata

egyes akadémiai intézmények megszüntetõ okiratainak,

valamint módosított alapító okiratainak  közzétételérol

1. A Magyar Tudományos Akadémia KFKI Telephely-
kezelõ, az Akadémiai Gépkocsi Szolgálat és az Erdõtar-
csai Akadémiai Tudós Üdülõ és Alkotóház megszüntetõ
okiratait, valamint a Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ és az
Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése
(ALFA) módosított és egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okiratait e szabályzat mellékleteként közzéteszem.

2. Jelen szabályzat 2007. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2006. november 23.
Dr. Meskó Attila s.k.,

fõtitkár

A 2/2006. (A. É. 12.) MTA-F szabályztatának mellékletei

Szám: F-589/1/2006.

MEGSZÜNTETÕ OKIRAT

amelyet a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) fõtitkára mint alapító, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontja

alapján � a  pénzügyminiszterrel egyetértésben � a  követ-
kezõk szerint ad ki:
1. A megszûnt köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve:  Akadémiai Gépkocsi Szolgálat
1.2. székhelye:  1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
1.3. fenntartó köztestületének neve (szakmai, gazdasági

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

2. Az intézményt mint köztestületi költségvetési szervet a
Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára szünteti meg.

3. A megszûnt intézmény általános jogutódja az MTA Aka-
démiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése köz-
testületi költségvetési szerv.

4.  A megszûnt intézmény használatában lévõ személygép-
jármûvek és egyéb tárgyi eszközök a jogutód használatá-
ba kerülnek.

5. Az MTA Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üze-
meltetése átveszi a megszüntetés idõpontjára készített
mérleg alapján kimutatott eszközöket és kötelezettsége-
ket.

6. A megszûnt intézmény felelõs vezetõjének munkakörét
az akadémiai megbízási hatáskörbe tartozó intézményi
vezetõk munkakörének átadás-átvételérõl szóló 1/2006.
(A. É. 5.) MTA együttes szabályzatban foglaltak szerint
kell átadni.

7. Jelen megszüntetõ okirat 2006. december 31. napján lép
hatályba.

Budapest, 2006. év november hó 23 nap

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

 fõtitkára



Szám: F-590/1/2006.

MEGSZÜNTETÕ OKIRAT

amelyet a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) fõtitkára, mint alapító, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontja
alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben, a következõk
szerint ad ki:
1. A megszûnt köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia

KFKI Telephelykezelõ
1.2. székhelye: 1121 Budapest,

Konkoly-Thege Miklós út 29�33.
1.3. fenntartó köztestületének neve (szakmai, gazdasági

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

2. Az intézményt, mint köztestületi költségvetési szervet a
Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára szünteti meg.

3. A megszûnt intézmény általános jogutódja az MTA KFKI
Atomenergia Kutatóintézet köztestületi költségvetési
szerv.

4. A megszûnt intézmény használatában lévõ, az MTA-ra
bízott, állami tulajdonú ingatlanok a jogutód használatá-
ba kerülnek.

5. Az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet átveszi a
megszüntetés idõpontjára készített mérleg alapján kimu-
tatott eszközöket és kötelezettségeket.

6. A megszûnt intézmény felelõs vezetõjének munkakörét
az akadémiai megbízási hatáskörbe tartozó intézményi
vezetõk munkakörének átadás-átvételérõl szóló 1/2006.
(A. É. 5.)  MTA együttes szabályzatban foglaltak szerint
kell átadni.

7. Jelen megszüntetõ okirat 2006. december 31. napján lép
hatályba.

Budapest, 2006. év november hó 23. nap

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

fõtitkára

Szám: F-591/1/2006.

MEGSZÜNTETÕ OKIRAT

amelyet a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) fõtitkára mint alapító, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontja
alapján � az MTA elnökével és a pénzügyminiszterrel
egyetértésben �  a következõk szerint ad ki:
1. A megszûnt köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Erdõtarcsai Akadémiai Tudós Üdülõ

és Alkotóház
1.2. székhelye: 2177 Erdõtarcsa, Petõfi u. 1.
1.3. fenntartó köztestületének neve (szakmai, gazdasági

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

2. Az üdülõt mint köztestületi költségvetési szervet a Ma-
gyar Tudományos Akadémia fõtitkára szünteti meg.

3. A megszûnt üdülõ általános jogutódja a Mátrafüredi
Akadémiai Üdülõ köztestületi költségvetési szerv.

4.  A megszûnt üdülõ használatában lévõ, az MTA törzsva-
gyonához tartozó ingatlan és a tárgyi eszközök a jogutód
használatába kerülnek.

5. A Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ átveszi a megszüntetés
idõpontjára készített mérleg alapján kimutatott eszközö-
ket és kötelezettségeket.

6. A megszûnt üdülõ felelõs vezetõjének munkakörét az
akadémiai megbízási hatáskörbe tartozó intézményi ve-
zetõk munkakörének átadás-átvételérõl szóló 1/2006.
(A. É. 5.) MTA együttes szabályzatban foglaltak szerint
kell átadni.

7. Jelen megszüntetõ okirat 2006. december 31. napján lép
hatályba.

Budapest, 2006. év november hó 23. nap

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

fõtitkára

Szám: F-599/2006.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése
alapító okiratát � a köztestületi feladatok hatékonyabb
ellátása céljából � az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-ának (3) és 89. §-ának (1) bekezdé-
sében foglalt rendelkezéseknek megfelelõen az alábbiak
szerint állapítom meg:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia

Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése
(a továbbiakban: ALFA)

1.2. rövidített neve: MTA ALFA
1.3. székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:
� a budaörsi úti kutatóház, az MTA székháza, irodaháza és

esetileg meghatározott egyéb ingatlanjainak tartós vagy
átmeneti üzemeltetése, fenntartása,

� a székházi rendezvények szervezése, az azokkal kapcso-
latos feladatok ellátása,

� akadémiai ingatlanok értékesítése, bérbeadása, közbe-
szerzési tenderek lebonyolítása eseti kijelölés alapján,

� építés-beruházási és felújítási lebonyolítási és mûszaki
ellenõrzési tevékenység,

� az akadémiai törzsvagyon kijelölt részének analitikus
nyilvántartása,

� az alaptevékenységi üzemeltetési, fenntartási és rendez-
vény szolgáltatás körében kiegészítõ tevékenységet vé-
gez:

                                                
* A módosításokat dõlt betûvel jelezzük.



� köztestületet szolgáló Tudós Kávézót üzemeltet,
� az építés-beruházás és felújítás lebonyolítási, mûszaki

ellenõrzési alaptevékenység körében kiegészítõ tevé-
kenységet folytat,

� az MTA tagjai és az MTA Titkárságával közszolgálati
jogviszonyban álló arra jogosultak hivatalos célú uta-
zási igényeinek kielégítése;

� az MTA hivatalos vendégeinek személyszállítása;
� a személygépjármû állomány javíttatása;

1.5. alaptevékenysége a TEÁOR szerint:
55.30 Étkezõhelyi vendéglátás
60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgál-

tatás
1.6. vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad kapaci-

tásai hasznosítása érdekében, ebbõl származó bevétele
azonban az intézmény költségvetése tervezett össz-
kiadásához viszonyítottan legfeljebb 30%-os mértékig
terjedhet az építés-beruházás és felújítás lebonyolítási,
mûszaki ellenõrzési tevékenység körében;

1.7. vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerint:
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

1.8. fenntartó köztestületének neve (szakmai, gazdasági
felügyeleti szerve):

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

1.9. közvetlen felügyeletét az MTA Titkársága Pénzügyi
Fõosztályának vezetõje látja el;

1.10. felelõs vezetõje az MTA ALFA igazgatója, a vezetõi
megbízás adása és visszavonása az MTA fõtitkárának
hatáskörébe tartozik, a további munkáltatói jogokat az
MTA Titkársága Pénzügyi Fõosztályának vezetõje gya-
korolja.

2. Az MTA ALFA szervezeti, mûködési és vállalkozási tevé-
kenységének rendjét, a belsõ és külsõ kapcsolataira vo-
natkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat tartalmazza, amelyet az MTA Titkárság Pénzügyi
Fõosztályának vezetõje hagy jóvá.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlanokat az MTA
külön megállapodás alapján, az Akadémia fõtitkára által
jóváhagyott ingatlanhasználati rend szerint bocsátotta az
MTA ALFA rendelkezésére.

4. Az MTA ALFA általános jogutódja � ideértve a vagyon-
nal kapcsolatos jogokat is � a 2006. december 31-én
megszûnõ Akadémiai Gépkocsi Szolgálat köztestületi
költségvetési szervnek.

5. Az MTA ALFA önálló jogi személy, a költségvetési
elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdál-
kodási jogkörét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári
körbe tartozó köztestületi költségvetési szerv.

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

Budapest, 2006. év november hó 23. nap

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

fõtitkára

Szám:F-600/2006.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
fõtitkárának 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasításával létreho-
zott Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ alapító okiratát � a
köztestületi feladatok hatékonyabb ellátása céljából � az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §
(1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelõen az
alábbiak szerint állapítom meg:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ
        (a továbbiakban:  Üdülõ)
1.2. székhelye: 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1�3.
1.3. telephelye: Erdõtarcsai Akadémiai Üdülõ

(2177 Erdõtarcsa, Petõfi u. 1.)
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

� az MTA tagjai, az MTA Doktora címmel, a tudomá-
nyos fokozattal rendelkezõk (együtt: tudósok), azok
hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt tudósok hozzá-
tartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgálta-
tások ellátása;

� az MTA által fenntartott köztestületi költségvetési
szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve
MTA Titkárságával közszolgálati jogviszonyban,
munkaviszonyban állók, valamint a szóban forgó in-
tézményektõl nyugállományba vonult személyek
(munkatársak), azok hozzátartozóinak, továbbá az el-
hunyt munkatársak hozzátartozóinak üdültetése, az
ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása;

� kongresszusok, tudományos, kulturális találkozók, ün-
nepségek szervezése, illetve lebonyolítása;

� külsõ étkeztetés és vendéglátás;
� az épületek fenntartásának és üzemeltetésének biztosí-

tása;
1.5. tevékenységi köre:

TEÁOR: 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Étkezõhelyi vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági

szolgáltatás;
1.6. fenntartó köztestületének neve:

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

1.7. felügyeleti szervének neve: MTA Titkárság
    (1051 Budapest, Nádor u. 7.)

közvetlen felügyeletét az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási
Fõosztálya látja el;

1.8.  felelõs vezetõje az üdülõvezetõ; a vezetõi megbízás
adása és visszavonása az MTA fõtitkárának hatáskörébe
tartozik, a további munkáltatói jogokat az MTA Titkár-
ság Jogi és Igazgatási Fõosztályának vezetõje gyakorol-
ja;

1.9. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. Az Üdülõ szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ kapcso-

latokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûkö-
                                                

* A módosításokat dõlt betûvel jelezzük.



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

3. Az Üdülõ szolgáltatásainak igénybevétele az MTA fõtit-
kára által kiadott igénybevételi rend szerint történik,
térítés ellenében.

4.  A feladatok ellátásához szükséges ingatlanok  a Magyar
Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény
melléklete 12. és 16. pontjában foglaltaknak megfelelõen
az MTA törzsvagyonához, a mûködéshez szükséges tár-
gyi eszközök és egyéb vagyontárgyak az MTA tulajdoná-
ba tartoznak.

5. Az Üdülõ általános jogutódja a 2006. december 31-én
megszûnõ Erdõtarcsai Tudós Üdülõ és Alkotóház köztes-
tületi költségvetési szervnek. Az Üdülõ egyidejûleg
használati jogot szerez az Erdõtarcsai Tudós Üdülõ és
Alkotóház ingatlan használati rendjében megjelölt, az
MTA törzsvagyonához tartozó ingatlan, a mûködéshez
szükséges tárgyi eszközök és egyéb vagyontárgyak tekin-
tetében.

6. Az Üdülõ önálló jogi személy, a részére jóváhagyott
költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendel-
kezik, gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan gazdálko-
dó, kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési
szerv.

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

Budapest, 2006. november hó 23. nap

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

fõtitkára

T Á J É K O Z T A T Ó

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím
odaítélésérõl

ANTAL LÁSZLÓ
�Fenntartható-e a fenntartható növekedés? Az átme-
neti gazdaságok tapasztalatai� címû munkája alap-
ján,

APAGYI BARNABÁS
�Kvantummechanikai potenciálok vizsgálata szó-
ráselméleti módszerekkel� címû munkája alapján,

BORSI-KÁLMÁN BÉLA
�A bánsági nemzeti identitás problémái az 1918-as
rendszerváltás után (A temesvári diákösszeesküvés:
1919�1920)� címû munkája alapján,

CZUGLER MÁTYÁS
�Szupramolekuláris jelenségek kristályokban. Szim-
metrikus és aszimmetrikus molekuláris asszociá-
tumok kristályszerk. földerítése röntgendiffrakció-
val� címû munkája alapján,

DUSHA ILONA
�A baktérium-növény kölcsönhatást koordináló
szimbiotikus jelmolekulák szintézisének nitrogén-
szabályozása Rhizobium melilotiban� címû munkája
alapján,

FODOR PÁL
�Vállalkozásra kényszerítve. Az Oszmán pénzügy-
igazgatás és hatalmi elit változásai a 16�17. század
fordulóján� címû munkája alapján,

FÖLDESY TAMÁSNÉ
�Transformation of Sport in Changing Political and
Economic Systems The Hungarian Case Between
1985�2004� címû munkája alapján,

JURCSIK JOHANNA ANTÓNIA
�Többmódusú csillagoszcillációk és fejlõdési effek-
tusok az 1-4 ciklus/nap frekvenciájú pulzáló válto-
zók körében� címû munkája alapján,

MELLÁR TAMÁS
�Növekedés, infláció és egyensúly (Dinamikus
makromodellek alkalmazása a magyar gazdaságra)�
címû munkája alapján,

OSZLÁNYI GÁBOR MIKLÓS
�C60 polimerek kristályszerkezete� címû munkája
alapján,

URBANCSEK JÁNOS ATTILA
�In vitro fertilizációs kezelések eredményességé-
nek elõrejelzése endokrin markerek segítségével�
címû munkája alapján,

VARGA ATTILA
�Agglomeráció, technológiai haladás és gazdasági
növekedés: A k+f térszerkezet makrogazdasági ha-
tásainak vizsgálata� címû munkája alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet;

a Doktori Tanács által odaítélt kandidátusi fokozatokról

KÁPRÁLY MIHÁLY
�A személyt jelentõ köznevek szóképzési valenciája
és szóképzési paradigmatikája az orosz nyelvben�
címû munkája alapján honosítással a nyelvtudo-
mány kandidátusa

_________________________________



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
igazgatója pályázatot hirdet

az Állattani Osztály, a Biotechnológiai Osztály, a Kóré-
lettani Osztály, a Növénykórtani Osztály, az

Ökotoxikológiai és Környezetanalitikai Osztály és a
Szerveskémiai Osztály

osztályvezetõi munkaköreinek betöltésére
2007. január l-jei hatállyal

A megbízások legfeljebb öt évre szólnak.

Az osztályvezetõ feladata:
� az osztály tudományos tevékenységének irányítása,

koordinálása,
� a kutatóhelynek a hazai és nemzetközi tudományos

életben kivívott helyének és szerepének megõrzése, il-
letve tovább erõsítése,

� ellátja az intézet mûködésével kapcsolatban rábízott
feladatokat.

A pályázókkal szembeni követelmények:
� legalább a tudomány kandidátusa, vagy PhD tudomá-

nyos fokozat,
� kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az

osztály profiljának megfelelõ kutatások valamelyik te-
rületén.

A pályázatnak tartalmazni kell:
� a pályázónak az osztályvezetõi feladatok ellátására vo-

natkozó koncepcióját,
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, be-

osztásának és illetményének megjelölését,
� eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek

ismertetését,
� a pályázó által írt tanulmányok és könyvek pontos bib-

liográfiai jegyzékét,
� tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének

megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
� az oklevelek hiteles másolatát,
� részletes szakmai önéletrajzot 2 példányban,
� három hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyít-

ványt.

Amennyiben a felhívásra az MTA Növényvédelmi Ku-
tatóintézetben dolgozó kutató pályázik, úgy az említett
mellékletek elhagyhatók.

A pályázatot az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
igazgatójához (1022 Budapest, Herman Ottó út 15.) kell
benyújtani az Akadémiai Értesítõben való közzétételtõl
számított 30 napon belül.

Dr. Kõmíves Tamás s. k.,
igazgató

__________________

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudomá-
nyok Osztálya a Zsigmond Diabetes Alapítvány kereté-
ben pályázatot hirdet a cukorbetegség kutatás témában a
2007�2009 években.

A pályázatban szereplõ tudományos terv kiterjedhet mind
alap-, mind a klinikai kutatásokra. Pályázati lehetõség nyí-
lik olyan mûszerek beszerzésére, amelyek segítségével új
módszereket  lehet a cukorbetegség kutatásában bevezetni.

A részletes kutatási terv mellett a munka költségeit is
részletezni kell.

Pályázati feltételek:
1. Megfelelõ intézeti (infrastrukturális) háttér a kutatás

laboratóriumi munkafeltételeivel, illetve megfelelõ be-
tegellátó intézeti feltételek.

2. Többéves klinikai tapasztalat a cukorbetegség gondozá-
sában, illetve jártasság alapkutatási feladatok teljesíté-
sében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 31.

Az  elbírálásra 2007. májusában kerül sor.

A pályázatokat a résztvevõk eddigi tudományos tevékeny-
ségének ismertetésével kell kiegészíteni (tudományos ön-
életrajz, publikációs lista, citációs index stb.).

A pályázatokat pályázati ûrlapon kell benyújtani 2 pél-
dányban, mely beszerezhetõ a Zsigmond Diabetes Alapít-
vány Titkárságán (1051. Budapest, Nádor u. 7. I. emelet
109 szoba).

A pályázatokat a megadott határideig a Zsigmond
Diabetes Alapítvány Titkárságára kell beküldeni.

Zsigmond Diabetes Alapítvány Kuratóriuma

A Magyar Tudományos Akadémia által néhai Simor Pálné
hagyatékából alapított Simor Pál Rákkutató Alapítvány
kuratóriuma felhívja a gyógyító és kutató intézmények
szervezeti egységeinek vezetõit és az Akadémia köztestüle-
tének tagjait, tegyenek javaslatot

� Pro optimo merito in pancreatico-oncologia� díj

odaítélésére.
A kuratórium a díjat és az adományozást rögzítõ okle-

velet, a díjhoz járó bronz érmét a rákkutatásban, különösen
a hasnyálmirigyrák és más emésztõszervi rákok kutatásá-
ban és gyógyításában jelentõs eredményeket 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. január 31-ig

kérjük megküldeni a Simor Pál Rákkutató Alapítvány címé-
re 1245 Budapest, Pf. 1000.

A díjak átadására 2007. júniusában kerül sor a Magyar
Gastroenterológusok Társasága Naggyûlésén. A díjazottak
nevét az Akadémiai Értesítõben nyilvánosságra hozzuk.



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,

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

Kuratórium elnöke

_________________________

A Magyar Tudományos Akadémia által néhai Simor Pálné
hagyatékából alapított Simor Pál Rákkutató Alapítvány
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 rezi-

dens képzésben részt vevõ
� a PhD munka keretében, vagy a rezidens képzés

tartama alatt benyújtott, nemzetközi folyóiratban
megjelent cikk, mely a gyomor-bél traktus dagana-
tai keletkezése, gyógyítása témában került közlés-
re.

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. január 31.

A beérkezett cikkek közül a legkiválóbbat fogja a Kuratóri-
um �Pro optimo merito in pancreatico-oncologia� � ifjúsági
díjban részesíteni. A díj átadására 2007. júniusában kerül
sor a Magyar Gastroenterológusok Társasága Naggyûlésén.
A díjazott nevét az Akadémia Értesítõben nyilvánosságra
hozzuk.

2006-ben a díjat Lódi Csaba PhD hallgató kapta.

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

Kuratórium elnöke

KÖZLEMÉNY
Pedagógus Kutatói Pályadíjakról

Az Akadémia fõtitkára középiskolai oktató munkájuk mellett elért tudományos eredményeikért  az alábbi középiskolai
pedagógusokat részesítette Pedagógus Kutatói Pályadíjban:

A társadalomtudományok területén:

Eck Júliát a Budapesti Toldy Ferenc Gimná-
zium   magyar szakos tanárát

   Drámajáték a középiskolai irodalomórán címû
pályamunkájáért

Fazakas Istvánt a Kolozsvári Brassai Sámuel  Elméleti
Líceum történelem szakos tanárát

    Tanügyi rendszerek Erdélyben a XVIII.    század
végéig címû pályamunkájáért

Kis Médeát a Debreceni Református Kollégium Dóczy
Gimnázium teológia szakos tanárát

Istendicsõítés - istentisztelet.
Szempontok a református gyülekezeti éneklés is-
tentiszteleti szerepének és
lelkigondozói lehetõségeinek újragon-
dolása címû pályamunkájáért



Oláh Jánost a Budapesti Lauder Javne Zsidó Közösségi
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény judisztika szakos tanárát

Egy parabolikus próféta-novella a Tanah-ban. Tra-
dicionális zsidó és egyéb interpretációk Jóna köny-
véhez, rövid introdukcióval, preparációval és
transzlációval címû pályamunkájáért

Salat-Zakariás
Erzsébetet

a Kolozsvári János Zsigmond Unitárius
Kollégium magyar szakos tanárát

1. Édesanyám kicsi korban megtanított;
2. Miesnapok képei � Moldvai csángó hét- köznapok
1991-1993. címû pályamunkájáért

Somogyi Erikát a Siófoki Perczel Mór Gimnázium magyar
nyelv és irodalom-történelem szakos
tanárát

 Jellemzõ szóalkotás (és szóhasználati)
 módok a dél-balatoni kisgyermekek
 nyelvében címû pályamunkájáért

Szántó Istvánt a Budapesti Batthyány-Strattmann László
Szakképzõ Iskola és Gimnázium magyar-
régi magyar irodalom-latin szakos tanárát

 Hagyomány és (ön)értelemzés Hamvas Béla és a
Sziget-mozgalom (1934-1939) címû pályamunkájá-
ért

Szilágyi Lászlót a Nyíregyházi Zrinyi Ilona Gimnázium és
Kollégium
történelem-filozófia szakos
tanárát

1. A �kuruc vármegye�. Parlamenti képviselõk és
választók a dualizmus kori Szabolcs vármegyében.
2. Himnusz és éthosz. Az európai nemzeti himnu-
szok narratív pszichológiai elemzése címû pálya-
munkájáért

Szilágyiné Szabó
Ágnes Szilviát

a Békési Farkas Gyula Mezõgazdasági,
Ipari Szakképzõ Iskola, Gimnázium és
Kollégium magyar nyelv és irodalom
szakos tanárát

Albius Tibullus mûveinek fordítása címû pálya-
munkájáért

A természettudományok területén

Ludányi Lajost a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium és
Szakiskola kémia-fizika szakos tanárát

   Az atomfogalom taníthatóságának
vizsgálata a fenomenografológia és a tu-
dástér elmélet segítségével címû pálya-
munkájáért

Dr. Jarosievitz Beátát az Ady Endre Fõvárosi Gyakorló Kollégium
számítástechnika szakos tanárát

 Az informatika, multimédia lehetõségei az
oktatásban címû pályamunkájáért

Zsúdel Lászlót a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium matema-
tika-fizika szakos tanárát

 Biofizika címû tankönyvéért

Varga Istvánt a Békéscsabai Szent-Györgyi Albert
Gimnázium Szakközépiskola és
Kollégium matematika-fizika szakos tanárát

Folyadékok a környezetemben címû pálya-
munkájáért

A pályadíjakat az Akadémia fõtitkára 2006. december 13-án ünnepélyes keretek között adta át a kitüntetett pedagógusoknak



FELHÍVÁSOK

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Elnöksége � a
6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet alapján � a Meteorológiai
Világnap alkalmából, (2007. március hó 23.) miniszteri

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

gia 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.

A javaslatokat 2007. 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 Meteo-
rológiai Hivatala, a Magyar Tudományos Akadémia, az
ELTE Meteorológiai Tanszéke, valamint a Magyar Meteo-
rológiai Társaság.

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

Országos Meteorológiai Szolgálat
Elnöki Iroda

_________________________________

  A Tudományos és Környezetvédelmi Újságíró Stúdió
és a MÜOSZ Bálint György Újságíró Akadémia által

közösen indított tudományos és környezetvédelmi újság-
íróképzõ stúdióba

Klímaváltozás, nanotechnológia, genomika, õssejtek,
szupravezetés. Ha érdeklõdik a modern tudomány és
technika iránt, s emellett jártas a tudományokban, és sze-
retné ezekrõl közérthetõen és hitelesen tájékoztatni a nagy-
közönséget, jelentkezzen a Tudományos Újságírók Klubja
és a MÚOSZ Bálint György Újságíró Akadémiája által
közösen indított tudományos és környezetvédelmi újságíró-
képzõ stúdióba.

Hazánk újságíróképzõ tanfolyamai között ma ez az
egyetlen, ahol a hangsúly a tudományon, a környezet- és
természetvédelmi ismereteken van, amelyek manapság
egyre fontosabbak.

A kurzus során megismerkedhetnek a hallgatók a nap
mint nap felvetõdõ környezeti problémák tudományos
hátterével, a sajtómûfajokkal, a tudományos és környezet-
védelmi újságírás módszertani alapjaival, milyen a tényfel-
táró újságírás a környezetvédelemben stb. Az oktatás tema-
tikájának része az is, hogyan tárható egy adott téma a köz-
vélemény elé. A kihelyezett foglalkozásokon (rádióban,
televízióban, napi- és hetilapoknál) a hallgatók ízelítõt
kaphatnak arról, hogy a média szakembereinek milyen napi
feladatokat kell ellátniuk a szerkesztõségekben. A stúdió
elvégzésével a résztvevõk alapismereteket szerezhetnek
ahhoz, hogyan válhatnak a tudomány és a környezet szak-
avatott ismeretközlõivé és médiaszakembereivé, és hogyan
fejleszthetik kutatómunkájukban, illetve munkahelyükön is
kommunikációs képességüket.

Az újságírás e speciális területén különösen kívánatos
némi szakmai elõképzettség, ezért a tanfolyamra elsõsorban
fõiskolai, illetve egyetemi hallgatók, illetve már felsõfokú
oklevéllel rendelkezõk jelentkezését várjuk.

 A tanfolyam 2007 februárjától 2007 májusáig tart
(szerkesztõségi gyakorlattal).

Foglalkozások: heti egy délután 2x2 óra (elméleti és
mûhelyfoglalkozás).

Fõ tantárgyak:
A tudományos és környezetvédelmi újságírás módszer-

tani alapjai.
A sajtómûfajok rövid áttekintése. A hír.
Stílus és nyelv, a közérthetõség.
A tudomány és a környezetvédelem a médiában.
A jelentkezéshez a kitöltött adatlap mellett egy szaba-

don választott mûfajú, legfeljebb három oldalas írást és egy
önéletrajzot kérünk, valamint az angol (esetleg más idegen)
nyelv legalább középfokú ismeretérõl szóló bizonyítvány
másolatát.

A jelentkezõket január végén felvételi beszélgetésre
hívjuk be. Jelentkezési határidõ: 2007. január 15.

Tandíj: 80 000 Ft. Aki a tandíj összegét egyben fizeti be
a stúdió indulásáig, 10% kedvezményt kap. Részletfizetési
lehetõség nincs.

A részletes tanterv és a tanév idõbeosztása hozzáférhetõ
az Újságíró Akadémia tanulmányi osztályán (1062 Bp.
Andrássy út 101. tel.: 342-4703, e-mail: arkus@muosz.hu
Árkus Éva), a Tudományos Újságírók Klubja titkárságán
(1088. Bp. Bródy S. u. 16., tel.: 318-7506, Szigetvári Ág-
nes), illetve a www.tuk.hu honlapon.

A tanfolyam sikeres elvégzésérõl a MÚOSZ Bálint
György Újságíró Akadémia és a Tudományos Újságírók
Klubja közös bizonyítványt ad ki.

MÚOSZ Bálint György Tudományos Újságírók Klubja
 Újságíró Akadémia



Az Akadémiai Kiadó Zrt. az Akadémia Tudományos Osz-
tályainak javaslatára az Akadémia Könyv- és Folyóirat-
kiadó Bizottság által támogatott kiadványok közül az aláb-
biakat

AKADÉMIAI NÍVÓDÍJBAN
részesítette:

Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége

Kelényi György: A királyi udvar építkezései Pest-Budán a
XVIII. században

Petz Dénes:  Lineáris analízis

Monos Emil fõszerkesztõ és Bartha Jenõ szerkesztõ: Acta
Physiologica Hungarica

Fodor György:  Signals, Systems and Networks  (Jelek,
rendszerek, hálózatok)

Keserû György Miklós  és  Kolossváry István:
Bevezetés a számítógépes gyógyszertervezésbe

Elekes Károly szerkesztõ:   Acta Biologica Hungarica

Erdõs Tibor:  Növekedési potenciál és gazdaságpolitika

Nemecz Ernõ:  Ásványok átalakulási folyamatai talajokban

Demcsik Tamás szerkesztõ: Akadémiai Értesítõ

Az Akadémiai Kiadó Zrt. külön díjazottja
Klaudy Kinga fõszerkesztõ: Across Languages and
Cultures

Az Akadémiai Kiadó Zrt. az alábbi szótár szerzõjét

KIADÓI NIVÓDÍJ-ban
részesítette:

Doba Dóra szerkesztõ: Német�magyar idiómaszótár.

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára az Aka-
démia szolgálatában végzett kiemelkedõ munkájuk elisme-
réseként

FÕTITKÁRI DÍCSÉRETBEN részesítette:

Argyelán Lászlónét,
Bogdán Jánosnét,
Holló Györgyit,
Jakucs Attilánét,
Kovátsné Szabó Máriát,
dr. Mázi Bélát,
Stegura Péternét,

Szauer Juditot,
Szilágyi Zsuzsannát,
dr. Szentpéteri Józsefet,
Szlávik Ferencet,
Vida-Szûcs Imrét,
Vucseticsné Hajdú Tündét,
dr. Zolnai Lászlót.

Az elismerések átadására 2006. november l6-án került sor.

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnö-
ke minden hónap elsõ hétfõjén 16-17 óra között � bármely
természetû ügyben � fogadóórát tart. Az Akadémia köztes-
tületi tagjainak más idõpontokban is rendelkezésére 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.

Kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet

kívánnak

a lap munkatársai!
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