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AZ AKADÉMIKUSSÁ VÁLASZTÁS
ELJÁRÁSI SZABÁLYAI*

                                                          
*Az eljárási szabályokat az akadémikusok gyûlése 1995. május 8-án fogadta el,
 majd a 2006. május 8-i gyûlése módosította és egységes szerkezetbe foglalta.

Alapelvek

1. §

 (1) Az akadémiai tagság választás alapján nyerhetõ el.
Az Alapszabály (a továbbiakban: Asz.) 11. §-a szerint
tagválasztásra az akadémikusok gyûlése jogosult. Tagvá-
lasztási joguk azonban csak a hazai akadémikusoknak van
(Akadémiai törvény (a továbbiakban: Atv.) 9. § (2) bek.).

(2) Az akadémikusok gyûlése általában háromévenként
(akadémiai ciklus) egyszer tart tagválasztó ülést.

A tagválasztó ülés kitûzése

2. §

 (1) A tagválasztó ülést az elnökség készíti elõ és hívja
össze (Asz. 45. § (1), (4) bek.).

(2) A tagválasztó ülést � a (3) bekezdésben foglaltak ki-
vételével � az akadémiai ciklus második évében esedékes
májusi rendes közgyûlés egyik munkanapjára kell kitûzni.

(3) Rendkívül fontos indokból � a hazai akadémikusok
többségének egyeztetésével � a tagválasztó ülés az akadé-
miai cikluson belül más idõpontra és egy további alkalom-
mal is kitûzhetõ. Ebben az esetben a tervezett tagválasztás-
ról az akadémikusokat, a köztestület tagjait és a tudomá-
nyos közvéleményt idõben és megfelelõ módon (lehetõleg
sajtó útján is) tájékoztatni kell.

3. §

 (1) A tagválasztó ülés elõtt hat�kilenc hónappal � a tu-
dományos osztályok véleményének figyelembevételével �
az elnökség

� irányelveket állapít meg a tagválasztásnál érvényesíten-
dõ követelményekre vonatkozóan;

� az Atv. 9. §-ának (3) bekezdésére tekintettel meghatá-
rozza a megválasztható levelezõ tagok számát, a választást
hat héttel megelõzõ tényállás alapján;

� meghatározza a tagválasztást elõkészítõ eljárás ütemezé-
sét, a határidõk meg nem tartásának következményeit.

(2) Az elnökség által megállapított elõírások figyelembe-
vételével a tudományos osztályok meghatározzák és üte-
mezik a tagválasztással kapcsolatos teendõket, ideértve az
osztályhoz tartozó köztestületi doktorok véleményérõl való
tájékozódást is.

Ajánlás

4. §

 (1) Az akadémiai taggá való választás kezdeményezése
legalább három hazai tagnak � rendes tag esetében három
rendes tagnak � írásban tett ajánlásával történik, amelyet az
elnökség által megállapított határidõig az illetékes tudomá-
nyos osztályhoz kell benyújtani.

(2) A levelezõ- és külsõ tag ajánlása esetén egy ajánló
lehet külsõ tag.

(3) A határidõ után benyújtott ajánlást érdemi tárgyalás
nélkül el kell utasítani.

(4) Az ajánlást a javasolt személy tudományos tevékeny-
ségének értékelõ ismertetésével indokolni kell, megjelölve
kiemelkedõ tudományos eredményeit és azok hazai, vala-
mint külföldi visszhangját.

(5) Az ajánlásban foglaltak hitelességét az � egymás
ajánlásait ismerõ � ajánlók tanúsítják. Arra a személyre,
akit már három egymást követõ tagválasztáskor az MTA
tagjának javasoltak, csak rendkívül indokolt esetben lehet
újból ajánlást tenni.

(6) Minden akadémiai tag egy-egy választáskor legfel-
jebb két levelezõ taggá választást kezdeményezhet.

5. §

 (1) A tudományos osztály elnöke az elõírásoknak meg-
felelõen benyújtott ajánlások alakszerûségét megvizsgálja,
majd azokat az elnökség által meghatározott határidõig,
közzététel céljából megküldi a Magyar Tudomány c. folyó-
irat szerkesztõségének.

(2) A Magyar Tudomány az osztályoktól a megfelelõen
szerkesztett formában kapott ajánlásokat � az elnökség által
megadott határidõig � megjelenteti.

(3) A levelezõ tagok az MTA honlapján tájékoztatást ad-
nak a tudományos tevékenységükrõl. A tájékoztatást szük-
ség esetén frissítik.

(4) Az MTA honlapján közzé kell tenni a levelezõ- és
rendestag-jelölteknek a köztestületi publikációs adattárban
meglévõ publikációs és hivatkozási adatait.
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Jelölés

6. §

 (1) A Magyar Tudomány ajánlásokat közlõ számának
megjelenése után négy héttel a tudományos osztály tagjelö-
lõ osztályülést tart, amelyen szavazati joggal a hazai aka-
démikusok, tanácskozási joggal az akadémikusok vesznek
részt.

(2) Az ülésen az osztály elnöke ismerteti a beérkezett
ajánlások alapján esetlegesen elkészült összehasonlító
elemzések adatait, valamint a köztestületi doktorok körében
végzett tájékozódás eredményét, továbbá javaslatait az
osztályhoz tartozó egyes tudományágazatok helyzetének
figyelembevételével.

(3) A tagjelölõ osztályülés az ajánlott személyek jelölé-
sérõl titkos szavazáson egyszerû szótöbbséggel (több mint
50% �igen� szavazattal) határoz.

7. §

A szavazattöbbséget kapott személyek (6. § (3) bek.) kö-
zött sorrendet kell megállapítani. A sorrendet az �igen�
szavazatok emelkedõ számának, az azonos számú �igen�
szavazatok esetében a �nem� szavazatok csökkenõ számá-
nak alapulvételével kell meghatározni. Ha a sorrend az
�igen� és �nem� szavazatok száma alapján sem határozható
meg, az érintett személyek sorrendben elfoglalt helyének
meghatározására új szavazást kell elrendelni.

8. §

A tagválasztás elõkészítésérõl és a tagjelölõ osztályülé-
sen megtartott titkos szavazás eredményérõl az osztály
elnöke írásban ad tájékoztatást az elnökségnek.

Az elnökség állásfoglalása és javaslata
A tagok választása

9. §

 (1) A tagjelölõ osztályülések befejezése után az elnök-
ség meghatározza a választható új rendes tagok és � a vá-
lasztást hat héttel megelõzõ tényállás alapján (Atv. 9. § (3)
bek.) � a levelezõ tagok számát.

(2) Az elnökség a tudományágazatok arányos fejlõdése
és képviselete követelményének, valamint egyéb tudo-
mánypolitikai indokok szem elõtt tartásával titkos szava-

zással dönt a tagsági helyek tudományos osztályok közötti
elosztásáról (osztálykeret). Annak meghatározásánál, hogy
az egyes tudományos osztályok által jelölt személyek közül
hány kerülhet megválasztásra, az elnökség figyelembe
veszi a tudományos osztályhoz tartozó akadémikusok, a
Magyar Tudományos Akadémia doktori címmel, vagy az
Akadémiai Törvény 28. §-a alapján azzal egyenértékûnek
minõsített tudományos fokozattal rendelkezõk számát.
Figyelembe veszi a két tagválasztás között a tudományos
osztályon megürült helyek számát is.

 (3) Az elnökség a (2) bekezdésében foglaltak alapján az
akadémikusok gyûlése elé terjeszti a választásra vonatkozó
javaslatát, de ebben nem térhet el attól a sorrendtõl, ame-
lyet a jelölésekre a tudományos osztályok megállapítottak.

(4) Az akadémikusok gyûlése a tudományos osztályok
által jelölt személyekrõl az elnökség elõterjesztése alapján
titkos szavazással dönt. Megválasztottnak azt kell tekinteni,
aki az �igen� szavazatok többségét (6. § (3) bek.) elnyerte.
Ha azonban a jelöltek közül a megállapított osztálykeretnél
többen nyerték el az �igen� szavazatok többségét, közöttük
a sorrendben elfoglalt hely dönt. A sorrend megállapítására
a 7. § rendelkezései az irányadók.

Záró rendelkezések

10. §

Az ajánlás és a jelölés csak az esedékes tagválasztás al-
kalmára szól. Ha az ajánlott személyt a tagválasztó osz-
tályülésen nem jelölik tagságra, illetve az akadémikusok
gyûlése nem választja taggá, késõbb csak abban az esetben
választható (jelölhetõ) taggá, ha a korábbi ajánlást megis-
métlik, vagy az arra jogosultak újabb ajánlást terjesztenek
elõ.

11. §

E szabályzatot értelemszerûen alkalmazni kell a külsõ
tagok és a tiszteleti tagok választására is, azzal a kiegészí-
téssel, hogy az elnökség megállapíthatja a külsõ tagok
osztálykeretszámát. A tiszteleti tagok számát azonban csak
összakadémiai keretben, a tudományos osztályokra való
elosztás nélkül állapíthatja meg az elnökség.

12. §

Ez a szabályzat az akadémikusok gyûlése által történt el-
fogadás napján (2006. május hó 8. napján) lép hatályba.
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A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalása
a 2006. május 30-án megtartott rendkívüli elnökségi ülésérõl

Az MTA Elnöksége üdvözli, hogy a politikai és gazda-
sági döntéshozók egyre nagyobb figyelmet tanúsítanak a
magyar tudomány iránt, valamint, hogy csatlakoznak az
Akadémia által elindított reformfolyamatról zajló vitákhoz.
Tisztában vagyunk annak jelentõségével, hogy az Akadé-
mia minõségelvû megújulása és nemzetközi orientációjú
fejlesztése példaként szolgál az egész ország versenyképes-
ségét javítani igyekvõ törekvésekhez. Ezért az elnökségi
ülésen elhangzott vita alapján a következõ konkrét kezde-
ményezések indulnak:

I.

Az elnökség fontosnak tartja, hogy a politikai-gazdasági
döntéshozatal képviselõi és a sajtó munkatársai mind töb-
ben rendelkezzenek felelõsségükkel arányos ismeretekkel a
magyar tudomány, a tudományos kutatómunka jellegzetes-
ségeinek és az Akadémia mûködésének tényeirõl � ami
megóvná õket a járatlanságról tanúskodó nyilvános meg-
szólalások kínos gyakorlatától, ezért közvetlen tájékoztatást
nyújtunk számukra minderrõl, amelynek kiemelt témakörei:

� A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései
a tudománymûvelés szabadságáról és autonómiájáról

� A tudományos kutatás értelme, fontossága a szellemi
tõke mûködõképességének megalapozásában, az innovációs
lánc fennmaradásában, az egyetemi oktatás színvonalának
biztosításában és a nemzeti, euro-atlanti kultúra egészében

� A mindennapi, azonnali bevételtermelés és a közös-
ségek, gazdaságok, szellemi produktumok hosszútávú mû-
ködését lehetõvé tevõ értékteremtés különbségei

� Az USA és az Európai Unió stratégiai irányváltása az
alapkutatások preferálása érdekében

� Az Akadémia jogállása, döntési kompetenciái
� Az akadémiai intézethálózat, mint a magyar tudomá-

nyos kapacitás egyhatodát kitevõ intézményi kör leírása;
� Az akadémiai kutatóhálózat európai teljesítményei
� Az OTKA mint az alapkutatások legfontosabb támo-

gató intézménye és annak teljes döntéshozatali-anyagi
függetlensége az Akadémiától

� Az Akadémia szerepvállalása a kutatóegyetemi mo-
dell megerõsödésében a másfélszáz támogatott felsõoktatási
kutatócsoportja révén

� A tudóstámogatásban részesülõ háromezer vezetõ
magyar kutató, egyetemi oktató, kutatásfejlesztõ egzisz-
tencális biztonságának jelentõsége a tudásgazdaság szel-
lemi háttere, a félmilliós felsõoktatási hallgatói közösség
színvonalas oktatása és a közügyek szakmai megalapo-
zottságú intézése érdekében

� Az Akadémia mint a legfiatalabb korátlagú kutatási
hálózat Magyarországon és Európában, az ezt lehetõvé
tevõ, fiatal kutatóknak szóló státuszfejlesztések rendszere

� Az Akadémia által fenntartott Bolyai-ösztöndíjprog-
ram keretében hatszáz fiatal, teljesítményelvû pályáztatás-
sal kiválasztott oktató-kutató munkafeltételeit javítja az
egyetemek számára.

II.

Az elmúlt parlamenti ciklusokban igen jó együttmûködés
alakult ki az illetékes országgyûlési bizottságok tagjaival,
akik mindig szakpolitikusi hozzáértéssel és értékelvû érzé-
kenységgel foglalkoztak a tudomány ügyeivel. Ezért, meg-
elõzve a jövõre esedékes, a magyar tudomány helyzetérõl
szóló Országgyûlési Beszámoló benyújtását, a most megvá-
lasztott Országgyûlés Oktatási és Tudományos, Gazdasági,
Költségvetési, valamint Kulturális Bizottságának tagjaihoz
eljuttatjuk a magyar és európai tudománypolitika folyama-
tait bemutató monitoring-jelentésünket.

III.

Az Akadémia ma a leghitelesebb közintézmény és a leg-
nagyobb hatóerejú köztestület. Ezért az akadémiai reform-
ról és magyar tudománypolitikáról nyilvános, televíziós és
internetes vitát indítunk a legilletékesebbek, a magyar tu-
dományos köztestület tizenkétezer tagjának lehetõ legtelje-
sebb informálásával, bevonásával, valamint a széles társa-
dalmi közvélemény tájékoztatásával.

IV.

Az akadémiai reform eddig megtett intézkedései és le-
folytatott vitáinak eredményei alapján már most konkrét
reformlépések megtételére hatalmazzuk fel az MTA veze-
tését:

1. A kutatás szabadsága és a tudomány autonómiája al-
kotmányos elvének megvédése érdekében szükség esetén
az Alkotmánybíróság állásfoglalásának kérése

2. Az intézethálózat koncentrálása az inter- és multi-
diszciplinaritás követelményeinek és a Nemzeti Kutatóla-
boratóriumok szervezeti elveinek megfelelõen, figyelem-
mel az uniós források elérhetõségének tartalmi és területi
prioritásaira

3. Nemzetközi pályázatok kiírása a kutatóhelyek vezetésére
4. A kutatói életpályamodell egységbe foglalt fejlesztése,

az ehhez szükséges helyzetfeltárás, szervezés és képviselet
ellátása az egyetemekkel szoros együttmûködésben

5. A természettudományos szakember-utánpótlás dráma-
ian rossz tendenciáinak megfordítására alkalmas kommuni-
kációs és finanszírozási kezdeményezések indítása

6. Az Akadémia köztestületi demokratizmusának szélesí-
tése a köztestület tagjainak tájékoztatása és bevonása révén,
ami lehetõvé teszi, hogy a központi döntéshozatali mecha-
nizmusban a túlburjánzott testületi rendszert egy hatékony,
a kompetenciát és felelõsséget egyértelmûen megjelenítõ és
kellõképpen rugalmas döntési folyamat váltsa fel

7. A kutatóegyetemi fejlesztések támogatása az akadé-
miai kutatóhálózat közremûködésének egyetemi megálla-
podásokban rögzített kialakításával

8. Az MTA saját költségvetési tervezésében a matching
fund elv továbbvitele, arányának további növelése a bázis-
finanszírozás rovására
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9. Egyetemi kutatócsoportok klaszterekbe szervezõdésé-
nek ösztönzése

10. Köztestületi kezdeményezések, amelyek érdemben
bevonják a magyar tudományos közéletet a tudománypoli-
tika, a kutatásfejlesztés, valamint a tudományos hátteret és
kultúrát igénylõ nemzeti ügyek megvitatásába, stratégiaal-

kotásába és végrehajtásába
11. Szervezeti átvilágítás alapján a központi titkárság

szolgáltatáselvû átalakítása
12. Nemzetközi kezdeményezések az európai tudományos

autonómiák és kutatásszervezetek körében az uniós alapku-
tatási potenciál megerõsítése érdekében

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2006. április 10-i ülésének (AKT 3/2006.)

állásfoglalásai

Napirend:
1. A kormánytájékoztató kutatóintézeteket érintõ részének
megvitatása.
2. A 2006-ban felvételre kerülõ fiatal kutatókkal kapcsola-
tos eljárási rend.
3. Egyebek:

 � Javaslat igazgatói megbízásra.

AKT 1/3/2006. (IV. 10.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta a kormánytájékoztató kutatóin-

tézeteket érintõ részét.
Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy az április 28-ig
beérkezõ észrevételek és az új szempontok alapján át-
dolgozott kormányjelentés kerüljön az AKT júniusi ülése
elé.

AKT 2/3/2006. (IV. 10.) állásfoglalás:
Az AKT tájékoztatást kapott a fiatal kutatói álláshelyek

elosztásrendjének megindított módosítási eljárásáról. Az
új eljárásrend a menedzser szemléletet erõsíti, de nem
nélkülözi majd a testületi kontrolt sem.

Az AKT tudomásul vette a fiatal kutatói álláshelyek
elosztásrendjének módosításáról szóló tájékoztatást, de
egyben kérte, hogy az új rendszer tartalmi hátterét és
részleteit bemutató írásos anyag alapján megvitathassa
azt bevezetése elõtt.

AKT 3/3/2006. (IV. 10.) állásfoglalás:
Egyebek:
� A testület megtárgyalta Hoppál Mihálynak, a néprajztu-
domány kandidátusának pályázatát az MTA Néprajzi
Kutatóintézet igazgatói állására.

Az AKT titkos szavazással 23 igennel (21 igen 5 év, 2
igen 3 év) javasolja Hoppál Mihály igazgatói megbízá-
sát 5 évre az MTA Néprajzi Intézetbe.

� Fõtitkár úr ismertette, hogy az Alapító okiratok módosí-
tásával kapcsolatban általános kérdést kíván a közgyûlés
elé terjeszteni, és ehhez kéri az AKT hozzájárulását. A
hatékonyabb mûködés érdekében az alaptevékenységet
nem érintõ vállalkozási tevékenységre vonatkozó módosí-
tási javaslatokkal ne kelljen egy évet várni a következõ
közgyûlésre.

Az AKT 1 tartózkodással úgy foglalt állást a fõtitkárhe-
lyettes úr módosító javaslatát elfogadva, hogy kerüljön
a közgyûlés elé az az elõterjesztés, mely szerint �az in-

tézeteknek az alapkutatási tevékenységnek nem ellent-
mondó vállalkozási célú alapító okirat módosító javas-
latait az AKT állásfoglalása alapján a fõtitkár jóvá-
hagyhassa.�

� A 2007. évi költségvetés elõkészítése a Kormány részé-
rõl még nem kezdõdött el, így az Akadémia költségvetés-
ének jóváhagyására � hasonlóan a korábbi idõszakokhoz
� a májusi Közgyûlésen még nem kerülhet sor, de annak
állásfoglalása az Akadémia benyújtásra kerülõ igényei
tekintetében elengedhetetlen. Az Akadémia a 2007. évi
költségvetési koncepciójának összeállításánál változatla-
nul az elmúlt években megfogalmazódott legfontosabb
feladatok megvalósítását tudja elérendõ célként kitûzni.

A koncepciót az AKT tagjai írásban megkapják az ülést
követõen. Megtárgyalására az AKT júniusi ülésén kerül
sor.

KÖZLEMÉNYEK

ALAPÍTÓ OKIRATOK KÖZZÉTÉTELE*

Szám: F-361/2006.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) fõtitkárának 1/1963. (A. K. 1.) számú utasításával
létesített MTA Kutatási Ellátási Szolgálat, amelynek szer-
vezetét az MTA fõtitkárának 8/1984. (A. K. 9.) MTA�F
számú utasítása, szervezetét és nevét az MTA elnökének
és fõtitkárának 4/1991. (A. É. 5.) MTA utasítása módosí-
totta, majd az MTA Vezetõi Kollégiuma a nevét 1997.
október 29-i döntésével MTA Akadémiai Létesítmények
Fenntartása és Üzemeltetése elnevezésre változtatta � az
MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény, az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a (3) bekez-
dése rendelkezéseinek megfelelõen kiegészített és egysé-
ges szerkezetbe foglalt - alapító okirata a következõ:
1. A köztestületi költségvetési szerv

1.1. neve: MTA Akadémiai Létesítmények Fenntartása
és Üzemeltetése (a továbbiakban: ALFA)

                                                          
* Az alapító okiratok  módosított szövegét dõlt betûvel jelezzük.
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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 kap-
csolatos 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 ren-
dezvény szolgáltatás körében kiegészítõ tevékenységet
végez:
= köztestületet szolgáló Tudós Kávézót üzemeltet,
= az építés-beruházás és felújítás lebonyolítási, mûszaki
ellenõrzési alaptevékenység körében kiegészítõ tevékeny-
séget folytat;

 1.5. alaptevékenysége a TEÁOR szerint:
55.30 Étkezõhelyi vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
 1.6. vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad ka-

pacitások hasznosítása érdekében, költségvetése tervezett
összkiadásához viszonyítottan legfeljebb 20%-os mérté-
kig, 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 Pénz-
ügyi Fõosztályának vezetõje látja el;

 1.10. felelõs vezetõje az MTA ALFA igazgatója, a vezetõi
megbízás adása és visszavonása az MTA fõtitkárának hatás-
körébe tartozik, a további munkáltatói jogokat az MTA
Titkársága Pénzügyi fõosztályának vezetõje gyakorolja.
2. Az MTA ALFA szervezeti, mûködési és vállalkozási

tevékenységének rendjét, a belsõ és külsõ kapcsolataira
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA Titkárság
Pénzügyi Fõosztályának vezetõje hagy jóvá.

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

4. Az MTA ALFA önálló jogi személy, a részére jóváha-
gyott költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel
rendelkezik, gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan
gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztestületi költség-
vetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2006.
év szeptember hó 1. napján lép hatályba.

 Budapest, 2006. év június hó 22. nap

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

 fõtitkára

 Szám: F-362/2006.

 

 ALAPÍTÓ OKIRAT
 (A módosításokkal egységes szerkezetben)

 A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) elnökének és fõtitkárának 5/1991. (A. É. 6.) MTA
együttes utasítására létrehozott MTA Nemzetközi Együtt-
mûködési Iroda � az MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §
(3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelõen módosított és
egységes szerkezetbe foglalt � alapító okirata a következõ:
 1. A köztestületi költségvetési szerv

 1.1. neve: MTA Nemzetközi Együttmûködési Iroda
 (a továbbiakban: iroda)
 1.2. rövidített neve:MTA NEI
 1.3. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
 1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: az

MTA nemzetközi együttmûködést szolgáló feladataiból a
kétoldalú nemzetközi tudományos megállapodásainak,
tudományos szervezetekben való részvételének szervezé-
se, elõkészítése és végrehajtása; a nem kormányzati tu-
dományos szervezetek tevékenységében való részvétel;
külföldi kiküldetések, hivatalos utazások, rendezvényeken
való részvétel lebonyolításához szükséges operatív tevé-
kenység végzése, hazai nemzetközi rendezvények szerve-
zése, lebonyolítása, külföldi kutatók magyarországi foga-
dása; a nemzetközi tevékenységgel összefüggõ protokoll
ellátása; az MTA Vendégház üzemeltetése; alaptevékeny-
séghez kapcsolódó kiegészítõ tevékenység végzése;

 1.5. tevékenységi köre: TEÁOR
 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
 75.21 Külügyek;
 1.6. fenntartó köztestületének, illetve felügyeleti szer-

vének neve: Magyar Tudományos Akadémia
 (cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

 1.6.1. szakmai felügyeletét az MTA fõtitkára látja el,
 1.6.2. pénzügyi felügyeletét az MTA Titkárság Pénz-

ügyi Fõosztályának vezetõje látja el;
 1.7. felelõs vezetõje az iroda igazgatója, tekintetében a

munkáltatói jogokat az MTA fõtitkára gyakorolja;
 1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.

2. Az iroda szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ és
külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza, amelyet az
MTA fõtitkára hagy jóvá.

3. A feladatok ellátásához szükséges helyiségeket az MTA
külön megállapodás alapján bocsátja az iroda rendelkezésére.

4. Az iroda önálló jogi személy, a részére jóváhagyott költ-
ségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik,
gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan gazdálkodó,
kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2006.
év szeptember hó 1. napján lép hatályba.

 Budapest, 2006. év június hó 22. nap

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

 fõtitkára
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  Szám: F-340/1/2006.

 

 ALAPÍTÓ OKIRAT
  (A módosításokkal egységes szerkezetben)

 A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) 1995. májusi közgyûlése 7.3 számú határozatával
(A. É. 7. sz.) alapított MTA Támogatott Kutatóhelyek
Irodája � a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény és az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdésének megfelelõen,
az MTA 2004. májusi közgyûlése 29. számú határozatá-
ban (A. É. 7. sz.) foglalt felhatalmazása alapján módosí-
tott és egységes szerkezetbe foglalt � alapító okirata a
következõ:
 1. A köztestületi költségvetési szerv

 1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Támogatott
Kutatóhelyek Irodája (a továbbiakban: Iroda )

 1.2. rövidített neve:MTA TKI
 1.3. székhelye: 1064 Budapest, Teréz krt. 13.
 1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: az

MTA által �egyetemeken és más befogadó intézmények-
ben� támogatott kutatócsoportok egységes autonóm háló-
zata mûködésének és mûködtetésének szervezése, admi-
nisztratív ügyviteli feladatainak ellátása a kutatócsoportok
által választott Hálózati Tanács irányításával;

  1.5. tevékenységi köre:
 TEÁOR
 73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés
 73.20 Humán kutatás, fejlesztés
 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
 80.30 Felsõoktatás
 1.6. fenntartó köztestületének neve és címe:
 Magyar Tudományos Akadémia
 (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)
 1.7. felügyeletét az MTA Akadémiai Kutatóhelyek Ta-

nácsa elnöke, pénzügyi felügyeletét az MTA Titkárság
Pénzügyi Fõosztályának vezetõje látja el;

 1.8. felelõs vezetõje az igazgató, aki vezetõ beosztású
közalkalmazott, és akit a Magyar Tudományos Akadémia
fõtitkára határozatlan idõre bíz meg az Iroda vezetésével;

  1.9. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. Az Iroda szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ és

külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az Iroda
Szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza, ame-
lyet az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa hagy jóvá.

3. Az Iroda operatív, adminisztrációs feladatainak ellátá-
sához szükséges ingatlant a fenntartó köztestület bocsát-
ja rendelkezésére.

4. Az Iroda önálló jogi személy, a részére jóváhagyott
költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendel-
kezik, gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan gazdál-
kodó, kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési
szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
közzétételét követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

 Budapest, 2006. év június hó 28. nap

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

 fõtitkára

 Szám: F-363/2006.

 

 ALAPÍTÓ OKIRAT
 (A módosításokkal egységes szerkezetben)

 A Minisztertanács 155/1950. (VI. 3.) M.T. rendeletével
létesített Alkalmazott Matematikai Intézet, amelynek neve
a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
elnökének 14/1955. MTA (A. K. 16.) utasítása alapján
MTA Matematikai Kutatóintézetre, 1999. július 1-jétõl az
MTA elnökének az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (a
továbbiakban: AKT) javaslata alapján hozott döntése
szerint MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetre
változott � az MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §
(3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelõen
az MTA 2004. májusi rendes közgyûlésének felhatalmazá-
sa alapján kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt �
alapító okirata a következõ:
 1. A köztestületi költségvetési szerv

 1.1. neve: MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóinté-
zet (a továbbiakban: intézet)

 1.2. rövidített nevei: MTA RAMKI; Rényi Intézet
 1.3. székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 13�15.
 1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: tervszerû

alapkutatások folytatása a matematika és alkalmazásai külön-
bözõ területein, összpontosítva olyan elméleti vizsgálatokra,
amelyek egyfelõl a matematika belsõ fejlõdése, másrészt a
matematikának más tudományokban és a társadalmi gyakorlat-
ban való hatékony alkalmazása szempontjából jelentõsek; a
matematika oktatásának és a különbözõ szintû matematikai
szakemberek képzésének aktív támogatása, közremûködés más
intézményeknél dolgozó matematikusok tudományos tovább-
képzésében, a matematikai kultúra általános fejlesztésében;

 1.5. tevékenységi köre:
 TEÁOR
 73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés
 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 74.85 Titkári, fordítói tevékenység
 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
 80.30 Felsõoktatás
 80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
 1.6. fenntartó köztestületének neve (szakmai, gazdasági

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

 1.7. felelõs vezetõje az intézet igazgatója, akit pályázati
eljárás alapján az AKT javaslatára, legfeljebb öt évre az
MTA elnöke bíz meg;

 1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.
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.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlant az MTA
külön megállapodás alapján bocsátotta az intézet ren-
delkezésére.

4. Az intézet önálló jogi személy, a részére jóváhagyott
költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel ren-
delkezik, gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan gaz-
dálkodó, kincstári körbe tartozó köztestületi költségve-
tési szerv.
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5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2006.
év szeptember hó 1. napján lép hatályba.

 Budapest, 2006. év június hó 28. nap

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

  fõtitkára

 

 Szám: F-366/2006.

 

 ALAPÍTÓ OKIRAT
 (A módosításokkal egységes szerkezetben)

 A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) 1997. december 15-i közgyûlésének 4. számú hatá-
rozatával létrehozott MTA Szilárdtest-fizikai és Optikai
Kutatóintézet � az MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény és
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfele-
lõen az MTA 2004. májusi rendes közgyûlésének felha-
talmazása alapján kiegészített és egységes szerkezetbe
foglalt � alapító okirata a következõ:
 1. A köztestületi költségvetési szerv

 1.1. neve: MTA Szilárdtest-fizikai és Optikai Kutatóin-
tézet (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 szilárdtest-
fizika, ezen belül a kondenzált anyagok fizikája, a vékony-
rétegek és felületek fizikája területén, továbbá az elméleti és
kísérleti optika, ezen belül az optikai kristályok fizikája, a
kvantumoptika és lézerfizika egyes területein,
� alkalmazott kutatások végzése, ezen belül az új anya-
gok elõállítása, minõsítése és vizsgálata, új anyagvizsgáló
módszerek fejlesztése, új optikai kristályok és vékonyré-
teg eszközök elõállítása és alkalmazása, valamint a léze-
rek fejlesztése és alkalmazása területén,
� alaptevékenységhez illeszkedõ új metodikák fejlesztése,
� graduális és posztgraduális szakemberképzés,
� szakmai tanácsadás és speciális mérési feladatok ellátása,
� az alaptevékenységgel összefüggõ kiegészítõ tevé-
kenység végzése (kutatási-fejlesztési munkák végzése,
szolgáltatások teljesítése, kísérleti termékek és berendezé-
sek elõállítása külsõ megbízókkal kötött írásbeli szerzõdé-
sek alapján; konferenciák, iskolák és egyéb rendezvények
szervezése; eseti bérbeadási feladatok ellátása);

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
72.30 Adatfeldolgozás
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
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. fenntartó köztestületének neve (szakmai, gazdasági
felügyeleti szerve): Magyar Tudományos Akadémia

(1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)
1.7. felelõs vezetõje a kutatóintézet igazgatója, akit

pályázati 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
Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza, amelyet
az AKT hagy jóvá.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlanokat az
MTA külön megállapodás alapján bocsátotta a kutatóin-
tézet rendelkezésére.

4. A kutatóintézet önálló jogi személy, a részére jóváha-
gyott költségvetési elõirányzatok felett teljes jogkörrel
rendelkezik, gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan
gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztestületi költ-
ségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2006.
év szeptember hó 1. napján lép hatályba.

 Budapest, 2006. év június hó 28. 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

ALTBACKER VILMOS
�Növényzet és növényevõk közötti interakciók me-
chanizmusainak vizsgálata� címû munkája alapján,

BANCZEROWSKI JANUSZNÉ
�Agroökológiai tápláléklánc-szennyezõk hatásvizsgála-
ta kockázatbecsléshez� címû munkája alapján,

BEZDEK ANDRÁS
�Analysis of optimal arrangements, a research in
discrete geometry� címû munkája alapján,

BÉRCZI VIKTOR
�Az érrendszer interventiós radiológiai kezelése és az
érfal� címû munkája alapján,

BÖRÖCZKY KÁROLY, IFJ.
�Konvex testek approximációja poliéderekkel� címû
munkája alapján,

FÖLDÉNYI LÁSZLÓ
�Newton álma. Blake Newtonja� címû munkája
alapján,
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GEBEI SÁNDOR
�Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások�
címû munkája alapján,

NAGYNÉ LÁSZLÓ KRISZTINA
�Szorpciós kölcsönhatások koherens rendszerekben�
címû munkája alapján,

PACSUTÁNÉ BÍRÓ BORBÁLA
�A környezeti állapot megõrzésének, indikálásának és
helyreállításának mikrobiológiai eszközei a növény-
talaj rendszerben� címû munkája alapján,

PESTY MONIKA
�A kísértés fogalmának története az ókorban� címû
munkája alapján,

RASKÓNÉ BÁTHORI MÁRIA
�Fitoekdiszteroidok izolálása, analízise és szerkezet-
vizsgálata� címû munkája alapján,

ROMVÁRI RÓBERT
�Keresztmetszeti képalkotó eljárások (CT, MRI) állat-
tenyésztési alkalmazási lehetõségei� címû munkája
alapján,

SOMOGYI ANIKÓ
�Az endothel dysfunctio diabetes mellitusban� címû
munkája alapján,

SZABÓ MÁRIA OTTILIA
�Vizes élõhelyek tájökológiai jellemvonásai a Sziget-
köz példáján� címû munkája alapján,

TAKÁCS PÉTER
�Földesurak és szolgálónépeik Székelyföldön 1820-ban
(Székelyföld társadalomképe a Conscriptio
Czirakyanaban)� címû munkája alapján,

TORDAI ATTILA
�Hematológiai és immunológiai betegségek örökletes
tényezõinek vizsgálata� címû munkája alapján,

TÖRÖK JÁNOS JÓZSEF
�Az ivari ornamentáció rátermettség-következményei.
Mintázatok és mechanizmusok énekesmadár fajok pár-
választásában és szaporodásában� címû munkája alap-
ján,

TÖRÖK SZABINA
�A fosszilis és nukleáris üzemanyagciklusban keletkezõ
szilárd részecskék környezeti hatásai különös tekintettel
a légszennyezésre� címû munkája alapján,

ZARÁND GERGELY ATTILA
�Kvantum szennyezésmodellek� címû munkája alapján,

elnyerte

 a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

TÁJÉKOZTATÓ

a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat a 2006. évben
elnyert pályázatokról

A Magyar Tudományos Akadémia 2006 januárjában
meghirdette a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, amely a
306/2001. (XII. 28.) Korm.rendelettel módosított 156/1997.
 (IX.19.) számú kormányrendelet alapján a 45. életévét még
be nem töltött kutatók kiemelkedõ kutatási fejlesztési tel-
jesítményének támogatását szolgálja. Ennek érdekében
tudományos munka megírására vagy azzal egyenértékû
kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésére, valamint
további tudományos minõsítés, illetve cím elnyerésére való
felkészülés elõsegítésére, mûszaki alkotás létrehozására
lehetett pályázni. Pályázhattak a már 3 évig Bolyai-
ösztöndíjban részesültek, ha a záró kutatói jelentésük
�kiemelkedõ� minõsítésû volt.

Az ösztöndíjra pályázhatott nem magyar állampolgár-
ságú kutató is, amennyiben a kutatómunkáját magyaror-
szági tudományos intézményben végzi.

Az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos
szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke által létrehozott Kuratórium nyilvános pályázati
rendszerben ítélte oda 150 fõ részére. A benyújtott 628
érvényes pályázatot 185 szakértõ ( 61 fõ akadémikus, 88
fõ tudomány doktora /MTA Doktora/, 36 fõ tudomány
kandidátusa) véleményezte.

A Kuratórium a következõ pályázatokat fogadta el:

Név Tudományág

Abonyi János elektronika és számítástechnika
Ádány Sándor építõ-, építészettudomány
Alberti Gábor nyelvtudomány
Almási Gábor irodalomtudomány
Ambrus Attila orvostudomány
Ambrus Attila Józsefné neveléstudomány
Antos András informatika
Arató Krisztina politikatudomány
Artner Annamária közgazdaság-tudomány
Balázs Márton matematikai tudomány
Bali János Tamás néprajztudomány
Balla András orvostudomány
Bányai Krisztián orvostudomány
Baranyi Péter Zoltán informatika
Bárdos Tamás orvostudomány
Bendéné Horn Ildikó történelemtudomány
Borbély Csaba mezõgazdasági tudomány
Borics Gábor biológiai tudomány
Borosnyói Adorján építõ-, építészettudomány
Bottoni Stefano történelemtudomány
Csanády László István orvostudomány
Csizmady Adrienne szociológiai tudomány
Csoknyai Tamás energetika
Csukovits Enikõ Mária történelemtudomány
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Divéki Zoltán Tibor mezõgazdasági tudomány
Dlauchy Dénes Guido mezõgazdasági tudomány
Dobránszky János Zoltán anyagtudomány és technológia
Dósa Karola Ágnes állam- és jogtudomány
Elekes Tibor földrajztudomány
Farkas Tamás Zsolt nyelvtudomány
Fekete Albert mezõgazdasági tudomány
Fekete Péter Zsolt állatorvostudomány
Fodor László földtan (geológia)
Fóris Ágota nyelvtudomány
Földváry Lóránt geodézia
Gács András matematikai tudomány
Geszti Szilárd mezõgazdasági tudomány
Goda Tibor János gépszerkezettan
Görög Ágnes földtan (geológia)
Gubicza Jenõ fizikai tudomány
Gyõri Miklós pszichológiai tudomány
Gyürky György fizikai tudomány
Haig Zsolt hadtudomány
Hamar Péter orvostudomány
Haracska Lajos biológiai tudomány
Haraszi Réka mezõgazdasági tudomány
Hegedûs László kémiai tudomány
Hernádi István biológiai tudomány
Hips Kinga Éva földtudomány
Hites Sándor Balázs irodalomtudomány
Holló Gabriella mezõgazdasági tudomány
Horányi András Balázs meteorológia
Hornyák Árpád történelemtudomány
Horváth Anita kémiai tudomány
Igaz Péter orvostudomány
Ilisz István kémiai tudomány
Illés Sándor földtudomány
Imre Zoltán irodalomtudomány
Jánosi Imre Miklós fizikai tudomány
Jenei Attila Péter biológiai tudomány
Jordán Gyõzõ földtudomány
Karaffa Levente biológiai tudomány
Karancsiné Menyhárd Dóra kémiai tudomány
Karsai Ildikó mezõgazdasági tudomány
Katz Sándor fizikai tudomány
Keszthelyi Tamás kémiai tudomány
Kotschy András Péter kémiai tudomány
Kovács Mihály biológiai tudomány
Kovács Péter ókortudomány
Kõvári Zsolt Géza csillagászat
Krajnc Zoltán hadtudomány
Krász Lilla Gabriella történelemtudomány
Kredics László biológiai tudomány
Kuczmann Miklós informatika
Lacza Zsombor orvostudomány
Lányi Árpád István biológiai tudomány
Lengyel Csaba Attila orvostudomány
Lente Gábor kémiai tudomány
Liker András biológiai tudomány
Lõkös Péter irodalomtudomány
Ludányi Krisztina kémiai tudomány
Magyariné Burián Katalin orvostudomány

Mártonné Ivaskó Lívia nyelvtudomány
Menyhárd Attila állam- és jogtudomány
Merényi Annamária irodalomtudomány
Mészáros Róbert kémiai tudomány
Michalkó Gábor földrajztudomány
Mike Árpád orvostudomány
Miklós István matematikai tudomány
Mócsai Attila orvostudomány
Molnár Sándor elektronika és számítástechnika
Nagy Beáta szociológiai tudomány
Nagy Gábor István irodalomtudomány
Nagy Péter István biológiai tudomány
Nardai Gábor orvostudomány
Németh Zsolt István mezõgazdasági tudomány
Nemoda Zsófia orvostudomány
Novák Attila András történelemtudomány
Nyitrai Miklós biológiai tudomány
Ötvös Ferenc gyógyszerésztudomány
Papp Zoltán orvostudomány
Pár Gabriella orvostudomány
Pénzes Zsolt László biológiai tudomány
Peták Ferenc orvostudomány
Petrási Zsolt mezõgazdasági tudomány
Polgár Beáta orvostudomány
Pólya Tibor pszichológiai tudomány
Pongrácz Péter biológiai tudomány
Rajnai Zoltán hadtudomány
Rakonczay Zoltán orvostudomány
Rátz Tamara közgazdaságtudomány
Richter Pál zenetudomány
Romhány Gábor anyagtudomány és technológia
Schneider Csaba matematikai tudomány
Schwendtner Tibor filozófiai tudomány
Semsey Szabolcs biológiai tudomány
Simon Károly matematikai tudomány
Szabó Attila József orvostudomány
Szabó Gábor régészet
Szabó Géza földrajztudomány
Szabó Péter János anyagtudomány és technológia
Szalay László matematikai tudomány
Székely Andrea Dorottya orvostudomány
Szentesi Edit Erzsébet mûvészettörténeti tudomány
Szijártó István Miklós történelemtudomány
Sziklai Péter matematikai tudomány
Szikszai Mária néprajztudomány
Szittya György biológiai tudomány
Szodoray Péter orvostudomány
Tapolcai János mûszaki tudomány
Tarczay György Zoltán kémiai tudomány
Tasnádi Attila közgazdaság-tudomány
Tomka Béla történelemtudomány
Tóth Árpád matematikai tudomány
Tóth Beáta mezõgazdasági tudomány
Tóth Géza földrajztudomány
Tóth Géza fizikai tudomány
Tóth Norbert történelemtudomány
Tõkési Károly Miklós fizikai tudomány
Tõzsér János filozófiai tudomány
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Treszl András orvostudomány
Tusnády Gábor biológiai tudomány
Ullmann Tamás filozófiai tudomány
Vajdovich Péter Béla állatorvostudomány
Vámosi György biológiai tudomány
Varga Viktor Lajos biológiai tudomány
Vargáné Balogh Judit történelemtudomány
Várnai Péter biológiai tudomány
Vásárhelyi Barna orvostudomány
Veres Miklós fizikai tudomány

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 fõtit-

kára minden hétfõn 15:30�17:00 óra között � elõzetes
bejelentkezés alapján (Tel.: 269�0114) - fogadóórát tart.
Az Akadémia köztestületi tagjainak más idõpontokban is
rendelkezésére áll.
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