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JOGSZABÁLY

2005. évi XL. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény és a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról

1. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 15. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

 [15. § (1) A közszolgálati jogviszony megszûnik]
�f) a 70. életév betöltésével.�

2. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 25. §-ának (1) bekezdésének a Magyar
Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 87. § (1) bekez-
désével megállapított szövege hatályát veszti.

3. §  (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

 (2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti a Ktv. 86. § (1) bekezdése, valamint a 120. § (3)
bekezdése.

 Mádl Ferenc s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
 a Köztársaság elnöke az Országgyûlés elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia
2005. május 2�3-i közgyûlésének határozatai

1. A Közgyûlés meghallgatta az elnök és a fõtitkár tevé-
kenységérõl szóló beszámolót, a hozzászólásokra adott
válaszokat, és azokat elfogadta. Tudomásul vette, hogy az
elnök bizottságot küld ki az Akadémiai törvény módosítá-
sának elõkészítésére.

2. A 2005. évi Akadémiai Aranyérmet ünnepélyes kere-
tek között Markó László rendes tagnak adta át az Akadémia
elnöke.

3. Az Akadémia 2005. évi Wahrmann Mór-érmét
Demján Sándor vette át, a magyar gazdaság fellendítése és
az Akadémiai Klub mûködtetése érdekében kifejtett tevé-
kenységéért.

4. Akadémiai Díjban részesültek: Bécsy Tamás,
Miskolczy Ambrus, Kérchy László, Harrach Balázs és
Benkõ Mária (megosztva), Timár József, Somló János, ifj.
Szántay Csaba, Antal Miklós, Nováky Erzsébet, Papp Gá-
bor, Gránásy László és Iglói Ferenc (megosztva).

5. Akadémiai Újságírói Díjban részesült: Kapitány Kata-
lin, Tandi Lajos, Hanák Gábor, Bokor Péter.

6. A Közgyûlés köszönetét nyilvánítja Horváth Zalán
rendes tagnak az �Einstein és a Fizika Nemzetközi Éve�
címû tudományos elõadásáért.

7. A Közgyûlés irodalmi mûsorral emlékezett meg József
Attila születésének 100. évfordulójáról és köszönetet mond
a közremûködõknek.

8. A Közgyûlés elfogadta az Akadémia 2004. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

9. A Közgyûlés elfogadta az Akadémia 2006. évi költ-
ségvetési irányelveit, annak preferenciáit, és felhatalmazta
az Akadémia vezetését, hogy a 2006. évi költségvetés tár-
gyalásánál � ideértve az Akadémia fejezet sajátos gazdál-
kodási szabályait tartalmazó kormányrendeletet is � ennek
megfelelõen járjon el.

10. A Közgyûlés az elõterjesztés szerint jóváhagyta a hasz-
nosítható ingatlanok jegyzékének módosítását.

11. A Közgyûlés tudomásul vette a fõtitkár által 2004-
ben a társadalmi szervezetek részére adott támogatást.

12. A Közgyûlés elfogadta az Akadémia 2004. évi tevé-
kenységérõl szóló, a kormány számára készülõ tájékoztatót.

13. A Közgyûlés jóváhagyta az Országgyûlés számára a
magyar tudomány 2003�2004. évi helyzetérõl szóló jelen-
tést.

14. A Közgyûlés jóváhagyta az MTA Kémiai Kutató-
központ átszervezését és jóváhagyta az MTA Kémiai Kuta-
tóközpont módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okiratát, továbbá az új köztestületi költségvetési szerv, az
MTA Izotópkutató Intézet alapító okiratát, és felhatalmazta
a fõtitkárt a szükséges adminisztratív teendõk megtételére.

15. A Közgyûlés egyetértett elnökségi bizottság kiküldé-
sével a Globális Földmegfigyelõ Rendszerek Rendszerével
kapcsolatos teendõk áttekintésére.

16. A Közgyûlés felhívja az oktatási kormányzat figyel-
mét a mûszaki és természettudományi oktatás és kultúra
hazai helyzete javításának fontosságára.

17. A Közgyûlés az Akadémia választott tisztségviselõi-
nek a felmentést megadta. Köszönetét fejezi ki a közgyûlés
a tisztségviselõk eredményes munkájáért.

18. A Közgyûlés megválasztotta Vizi E. Szilveszter ren-
des tagot az Akadémia elnökéül.

19. A Közgyûlés fõtitkárrá választotta Meskó Attila ren-
des tagot, fõtitkárhelyettessé Pléh Csaba rendes tagot.

20. A Közgyûlés alelnökké választotta: Hámori József
rendes tagot, Kroó Norbert rendes tagot és Marosi Ernõ
rendes tagot.

21. A Közgyûlés választott elnökségi taggá választotta:
Dudits Dénes rendes tagot, Enyedi György rendes tagot és
Keviczky László rendes tagot.

22. A Közgyûlés a Felügyelõ Bizottság tagjának megvá-
lasztotta Besznyák István és Ritoók Zsigmond rendes tago-
kat.

23. Az MTA Közgyûlése felkéri a kormány elnökét, has-
son oda, hogy az egyes kormányzati szereplõk részérõl az
utóbbi idõkben egyre gyakrabban tapasztalható tudomá-
nyos közösséget sértõ, tudományellenes nézetek ne jelenje-
nek meg a kormányzati kommunikációban.

24. A Közgyûlés felhatalmazta az elnökséget, hogy a
határozatokat � annak tartalmi változtatása nélkül � végle-
gesítse és hajtsa végre.
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2005. június 6-i ülésének (AKT 4/2005.)

állásfoglalásai

Napirend:
1. Fõtitkári expozé.
2. Eszmecsere a kutatóhálózat jövõjérõl az AKVT április

15-i ülésére Pálinkás Gábor, Dudits Dénes és Bálint Csa-
nád akadémikusok által készített, illetve annak nyomán
beérkezett igazgatói reflexiók alapján.

3. Egyebek:
� Javaslat igazgatói megbízásra.
� Az AKT 2005. II. félévi munkaprogramja.

AKT 1/4/2005. ( VI. 6.) állásfoglalás
Meskó Attila bemutatkozó expozéjában megfogalmazta

azokat a törekvéseket, melyeket az Akadémia elnökével
összhangban célul tûzött ki az elkövetkezõ idõszakra. Ennek
lényege, hogy megteremtõdjenek a kutatáshoz és az infrast-
ruktúra fejlesztéséhez szükséges források, a fiatal kutatói
álláshelyek révén biztosítva legyen a kutatói utánpótlás,
javuljon az akadémiai intézmények munkája, növekedjék az
intézetek pályázati képessége, nyitni tudjunk a gazdaság és a
társadalom felé, kialakuljanak a megfelelõ arányok az alap-
és alkalmazott kutatások között és megfelelõen hozzájárul-
junk az ország versenyképességének javításához. Kiemelte,
hogy nem lesznek drasztikus változtatások, de ha ilyenre
szükség van, akkor azt meg kell tenni. További együttmûkö-
désre és összefogásra kérte a jelenlevõket. Az AKT-ban
folytatni kívánja az ülések eddigi rendjét.

AKT 2/4/2005. ( VI. 6.) állásfoglalás
A testület eszmecserét folytatott a kutatóhálózat jövõjé-

rõl. Vitaindítóul az AKVT április 15-i ülésére Pálinkás
Gábor, Dudits Dénes és Bálint Csanád akadémikusok által
készített, illetve annak nyomán beérkezett igazgatói refle-
xiók szolgáltak.

Az AKT egyhangúlag úgy döntött, hogy a témakörrel to-
vább kell foglalkozni. Felkérte a kuratóriumok elnökeit,
hogy együtt a 3 AKVT anyag szerzõjével dolgozzanak ki
egy konkrétumokat is tartalmazó, összehangolt vitaanya-
got, amely már szélesebb körû megvitatásra is alkalmas
lesz.

AKT 3/4/2005. ( VI. 6.) állásfoglalás
Egyebek:

a) Javaslat igazgatói megbízásra:
� Az AKT egyhangúlag (18 igen) javasolja Hajós

György 3 évre történõ igazgatói megbízását a Kémiai Ku-
tatóközpont Biomolekuláris Kémiai Intézetébe.

� Az AKT 17 igen, 1 nem szavazattal javasolja Kubinyi

Miklós 3 évre történõ igazgatói megbízását a Kémiai Kuta-
tóközpont Szerkezeti Kémiai Intézetébe.

� Az AKT 17 igen, 1 nem szavazattal javasolja Szöré-

nyi László igazgatói pályázatának kutatói fórum elé vite-
lét és felhatalmazza az AKT elnökét, hogy a fórum véle-
ményének ismeretében tegyen javaslatot az Akadémia

elnökének Szörényi László igazgatói megbízásának 5 éves
meghosszabbítására az Irodalomtudományi Intézet élére.

b) Az AKT 2005. II. félévi munkaprogramja:
Az AKT kisebb módosításokkal egyhangúlag elfogadta

2005. II. félévi munkaprogramját.

KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának
3/2005. (A. É. 7.) MTA�F szabályzata

az akadémiai területi bizottságok titkárságai
módosított* alapító okiratainak közzétételérõl

1. Az akadémiai területi bizottságok titkárságai módosí-
tott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a jelen
szabályozás mellékleteként közzéteszem.

2. A jelen szabályozás 2005. augusztus 1. napján lép ha-
tályba, egyidejûleg az akadémiai területi bizottságok titkár-
ságai alapító okiratainak közzétételérõl szóló 1/2003. (A.
É.1.) MTA�F szabályzat és mellékletei hatályukat vesztik.

Dr. Meskó Attila s. k.,
fõtitkár

 A 3/2005. (A. É. 7.) MTA�F szabályzat melléklete

Szám: F- 353/2/2005.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) Elnökségének 4/1979. (I. 30.) számú határozatával
létrehozott MTA Miskolci Területi Bizottsága (a továbbiak-
ban: Bizottság) 1983. január 1. napja óta költségvetési szerv-
ként mûködõ hivatali szervezetének, a Miskolci Akadémiai
Központnak � az Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény
(Atv.) és az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. §-a /3/ bekezdése
rendelkezéseinek megfelelõen � a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata a következõ:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. új neve: MTA Miskolci Területi Bizottság Titkársá-

ga (a továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve: MTA MAB Titkárság
1.3. székhelye: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.

                                                          
* Az alapító okiratok módosításait dõlt betûvel jelöltük.
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1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: a Bizott-
ság tudományszervezési tevékenységét segítõ, koordináló,
információs, adminisztratív, gazdálkodási, üzemeltetési és
ügyviteli feladatok ellátása;

1.5. tevékenységi köre:
TEÁOR:  22.11 Könyvkiadás

55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdai vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
74.40 Hirdetés
74.83 Titkári, fordítói tevékenység
74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági te-
vékenységet segítõ szolgáltatás
91.12 Szakmai érdekképviselet;

1.6. fenntartó köztestületének neve: Magyar Tudományos
Akadémia (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.),

felügyeleti szervének neve: Magyar Tudományos Aka-
démia Titkársága (1051 Budapest, Nádor u.7.);

1.7. felelõs vezetõje: a titkárságvezetõ, aki a Bizottság
elnökének irányításával vezeti a Titkárságot. A titkárságve-
zetõt a Bizottság elnökének javaslatára, az MTA elnökének
az egyetértésével az MTA fõtitkára nevezi ki és gyakorolja
felette az alapvetõ munkáltatói jogokat;

1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ kap-

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Titkárság vezetõje
készít el és jóváhagyásra megküldi az MTA fõtitkárának.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. mel-
léklete 4. pontjában foglaltaknak megfelelõen a Magyar
Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

4. A Titkárság önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét
tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztes-
tületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2005.
augusztus hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2005. június hó 21. nap

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

Szám: F-353/3/2005.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) Elnökségének 48/1972. (IX. 26.) számú határoza-
tával létrehozott MTA Veszprémi Területi Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) 1983. január 1. napja óta költ-
ségvetési szervként mûködõ hivatali szervezetének, a
Veszprémi Akadémiai Központnak � az Akadémiáról
szóló 1994. évi XL. törvény (Atv.) és az államháztartásról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény
(Áht.) 88. §-a /3/ bekezdése rendelkezéseinek megfelelõ-
en � a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okirata a következõ:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. új neve: MTA Veszprémi Területi Bizottság Titkár-

sága (a továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve: MTA VEAB Titkárság
1.3. székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 37.
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: a Bizott-

ság tudományszervezési tevékenységét segítõ, koordináló,
információs, adminisztratív, gazdálkodási, üzemeltetési és
ügyviteli feladatok ellátása;

1.5. tevékenységi köre:
TEÁOR:  22.11 Könyvkiadás

55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdai vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
74.40 Hirdetés
74.83 Titkári, fordítói tevékenység
74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági te-
vékenységet segítõ szolgáltatás
91.12  Szakmai érdekképviselet;

1.6. fenntartó köztestületének neve: Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.),

felügyeleti szervének neve: Magyar Tudományos Aka-
démia Titkársága (1051 Budapest, Nádor u. 7.);

1.7. felelõs vezetõje: a titkárságvezetõ, aki a Bizottság
elnökének irányításával vezeti a Titkárságot. A titkárságve-
zetõt a Bizottság elnökének javaslatára, az MTA elnökének
az egyetértésével az MTA fõtitkára nevezi ki és gyakorolja
felette az alapvetõ munkáltatói jogokat;

1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ kap-

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Titkárság vezetõje
készít el és jóváhagyásra megküldi az MTA fõtitkárának.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. mel-
léklete 7. pontjában foglaltaknak megfelelõen a Magyar
Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

4. A Titkárság önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét
tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztes-
tületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2005.
augusztus hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2005. június hó 21. nap

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

Szám: F-353/4/2005.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) Elnökségének 4/1969. (I. 28.) számú határozatával
létrehozott MTA Pécsi Területi Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) 1983. január 1. napja óta költségvetési szervként
mûködõ hivatali szervezetének, a Pécsi Akadémiai Köz-
pontnak � az Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény
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(Atv.) és az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. §-a /3/ bekezdése
rendelkezéseinek megfelelõen � a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirata a következõ:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. új neve: MTA Pécsi Területi Bizottság Titkársága (a

továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve: MTA PAB Titkárság
1.3. székhelye: 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: a Bizott-

ság tudományszervezési tevékenységét segítõ, koordináló,
információs, adminisztratív, gazdálkodási, üzemeltetési és
ügyviteli feladatok ellátása;

1.5. tevékenységi köre:
TEÁOR: 22.11 Könyvkiadás

55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdai vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
74.40 Hirdetés
74.83 Titkári, fordítói tevékenység
74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági te-
vékenységet segítõ szolgáltatás
91.12 Szakmai érdekképviselet;

1.6. fenntartó köztestületének neve: Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.),

felügyeleti szervének neve: Magyar Tudományos Aka-
démia Titkársága (1051 Budapest, Nádor u. 7.);

1.7. felelõs vezetõje: a titkárságvezetõ, aki a Bizottság
elnökének irányításával vezeti a Titkárságot. A titkárságve-
zetõt a Bizottság elnökének javaslatára, az MTA elnökének
az egyetértésével az MTA fõtitkára nevezi ki és gyakorolja
felette az alapvetõ munkáltatói jogokat;

1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ kap-

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Titkárság vezetõje
készít el és jóváhagyásra megküldi az MTA fõtitkárának.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. mel-
léklete 5. pontjában foglaltaknak megfelelõen a Magyar
Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

4. A Titkárság önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét
tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztes-
tületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2005.
augusztus hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2005. június hó 21. nap

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

Szám: F-353/5/2005.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) Elnökségének 136/1961. (III. 3.) számú határozatá-
val létrehozott MTA Szegedi Területi Bizottsága (a továb-

biakban: Bizottság) 1983. január 1. napja óta költségvetési
szervként mûködõ hivatali szervezetének, a Szegedi Aka-
démiai Központnak � az Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény (Atv.) és az államháztartásról szóló, többször mó-
dosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. §-a /3/
bekezdése rendelkezéseinek megfelelõen � a módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a követke-
zõ:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. új neve: MTA Szegedi Területi Bizottság Titkársága

(a továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve: MTA SZAB Titkárság
1.3. székhelye: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 7.
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: a Bizott-

ság tudományszervezési tevékenységét segítõ, koordináló,
információs, adminisztratív, gazdálkodási, üzemeltetési és
ügyviteli feladatok ellátása;

1.5. tevékenységi köre:
TEÁOR: 22.11 Könyvkiadás

55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdai vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
74.40 Hirdetés
74.83 Titkári, fordítói tevékenység
74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági te-
vékenységet segítõ szolgáltatás
91.12 Szakmai érdekképviselet;

1.6.fenntartó köztestületének neve: Magyar Tudományos
Akadémia (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.),

felügyeleti szervének neve: Magyar Tudományos Aka-
démia Titkársága (1051 Budapest, Nádor u. 7.);

1.7. felelõs vezetõje: a titkárságvezetõ, aki a Bizottság
elnökének irányításával vezeti a Titkárságot. A titkárságve-
zetõt a Bizottság elnökének javaslatára, az MTA elnökének
az egyetértésével az MTA fõtitkára nevezi ki és gyakorolja
felette az alapvetõ munkáltatói jogokat;

1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ kap-

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Titkárság vezetõje
készít el és jóváhagyásra megküldi az MTA fõtitkárának.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. mel-
léklete 6. pontjában foglaltaknak megfelelõen a Magyar
Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

4. A Titkárság önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét
tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztes-
tületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2005.
augusztus hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2005. június hó 21. nap

Dr. Meskó Attila s. k.,
a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára
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Szám: F-353/6/2005.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) Elnökségének 37/1976. (VI. 29.) számú határozatával
létrehozott MTA Debreceni Területi Bizottsága (a további-
akban: Bizottság) 1983. január 1. napja óta költségvetési
szervként mûködõ hivatali szervezetének, a Debreceni Aka-
démiai Központnak � az Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény (Atv.) és az államháztartásról szóló, többször mó-
dosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. §-a /3/ be-
kezdése rendelkezéseinek megfelelõen � a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a következõ:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. új neve: MTA Debreceni Területi Bizottság Titkár-

sága (a továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve: MTA DAB Titkárság
1.3. székhelye: 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: a Bizott-

ság tudományszervezési tevékenységét segítõ, koordináló,
információs, adminisztratív, gazdálkodási, üzemeltetési és
ügyviteli feladatok ellátása;

1.5. tevékenységi köre:
TEÁOR:  22.11 Könyvkiadás

55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdai vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
74.40 Hirdetés
74.83 Titkári, fordítói tevékenység
74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági te-
vékenységet segítõ szolgáltatás
91.12 Szakmai érdekképviselet;

1.6. fenntartó köztestületének neve: Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.),

felügyeleti szervének neve: Magyar Tudományos Aka-
démia Titkársága (1051 Budapest, Nádor u. 7.);

1.7. felelõs vezetõje: a titkárságvezetõ, aki a Bizottság
elnökének irányításával vezeti a Titkárságot. A titkárságve-
zetõt a Bizottság elnökének javaslatára, az MTA elnökének
az egyetértésével az MTA fõtitkára nevezi ki és gyakorolja
felette az alapvetõ munkáltatói jogokat;

1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ kap-

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Titkárság vezetõje
készít el és jóváhagyásra megküldi az MTA fõtitkárának.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. mel-
léklete 3. pontjában foglaltaknak megfelelõen a Magyar
Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

4. A Titkárság önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét
tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztes-
tületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2005.
augusztus hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2005. június hó 21. nap

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

TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím odaítélésérõl

BÉKÁSSY SÁNDOR
�Szilárdsav-katalizátorok és alkalmazásuk szerves szin-
tézisekben� címû munkája alapján,

CZIGÁNY TIBOR
�Bazaltszálas hibridkompozitok� címû munkája alapján,

GALÁNTAI AURÉL
�Projection methods for linear and nonlinear equations�
címû munkája alapján,

GROLMUSZ VINCE
�Összetett modulusok és Ramsey-gráf konstrukciók� cí-
mû munkája alapján,

GYÖRGY PÉTER
�Az eltörölt hely � a Múzeum� címû munkája alapján,

HUORANSZKI FERENC
�FATE, CONTROL AND FREEDOM� címû munkája
alapján,

MAJOROS ISTVÁN
�Franciaország a nemzetközi kapcsolatok rendszerében
1871�1940� címû munkája alapján,

MOLNÁR LAJOS GÁBOR
�Preserver Problems on Algebraic Structures of Linear
Operators and on Function Spaces� címû munkája alap-
ján,

SZÁNTAI TAMÁS
�Valószínûségbecslések és alkalmazásaik� címû munkája
alapján,

VÁSÁRHELYINÉ SZABÓ ANNA
�Mechanikai folyamatok analízise matematikai progra-
mozással� címû munkája alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet;

a Doktori Tanács által odaítélt
kandidátusi fokozatokról

KERESZTÉNY ISTVÁN
�A pályaorientációs munka rendszere a Magyar Népköz-
társaság általános és középiskoláiban� címû munkája
alapján honosítással a neveléstudomány kandidátusa

TA VAN TU
�Linear Vector Optimization� címû munkája alapján ho-
nosítással a matematikai tudomány kandidátusa.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára
pályázatot hirdet az MTA Titkárságán

a Nemzetközi Tudományos Kapcsolatok Fõosztálya
fõosztályvezetõi munkakörének betöltésére,

2005. szeptember 1-jei hatállyal

A fõosztályvezetõ feladata:

-  a nemzetközi kapcsolatok koncepcionális kérdéseiben
döntéselõkészítés,

- a kutatóhálózatnak a keretprogramokban és más nem-
zetközi pályázatokban való minél eredményesebb pá-
lyázásának elõsegítése,

- a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága titkári feladata-
inak ellátása, döntéseinek elõkészítése és végrehajtása,

- egyéb nemzetközi kutatási programokban és szervezetek-
ben az Akadémia részvételének adminisztratív segítése,

- a nemzetközi kapcsolatokat tárgyaló vezetõi értekezle-
teken való részvétel,

- közvetlen kapcsolattartás az Akadémia vezetõivel,
- az Akadémia képviselete a vezetõk által rábízott fel-

adatokban belföldi és nemzetközi fórumokon.

A pályázókkal szembeni követelmények:

- felsõfokú végzettség, a köztisztviselõk képesítési elõ-
írásairól szóló 9/1995. ( I. 3.) Korm.rendelet szerint,

- nemzetközi kapcsolatokban szerzett jártasság,
- vezetésben szerzett megfelelõ gyakorlat,
- angol és még egy EU-nyelv tárgyalóképes ismerete,
- tapasztalat Európai Uniós operatív kapcsolatok ki-

alakításában.
A pályázat elbírálása során elõnyt jelent nemzetközi

szervezetekben, illetve külföldön végzett szakmai tevé-
kenység, továbbá kutatóhelyi tapasztalat; közigazgatási
szakvizsga, jogi szakvizsga vagy az OKV elnöksége által
teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat és az annak alapján adott mentesítés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázónak a fõosztály programja megvalósítására
vonatkozó koncepcióját,

- részletes szakmai önéletrajzot,
- a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának,

beosztásának megjelölését,
- eddigi munkájának ismertetését.
- A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (floppy,

CD) is be kell nyújtani.

A pályázathoz mellékelni kell:

- a végzettséget és nyelvtudást igazoló oklevelek hiteles
másolatát,

- 3 hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyítványt.
A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások

megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján történik.

A pályázat elbírálásának rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt
követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázat
elbírálása elõtt személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A
pályázat eredményérõl az elbírálást követõ 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázatot az MTA fõtitkárának címezve, a Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl számított 30 napon
belül kell benyújtani a Magyar Tudományos Akadémia
Titkársága Humánpolitikai Osztályára (1245 Budapest, Pf.
1000).

Dr. Meskó Attila s. k.
fõtitkár

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok
Osztálya pályázatot hirdet a Dr. Miklós György-díj elnye-
résére fiatal, 35 év alatti, tehetséges doktorandusok vagy
PhD-minõsítettek részére az alábbi témában:

A patológia és belgyógyászat területét érintõ, külföldi
vagy hazai neves tudományos folyóiratban megjelent elsõ-
szerzõs közleménnyel. Elõnyben részesülnek azok a mun-
kák, melyek hazai intézet közremûködésével készültek, és a
kóroki tényezõk klinikopatológiai feltárására vonatkoznak.

 A pályázat, közlemény beküldésének határideje: 2005.
szeptember 15., melyet kérjük az MTA Orvosi Tudományok
Osztályára megküldeni (1051 Budapest, Nádor u. 7. 1051).

Az ünnepélyes díjátadásra (oklevél és 600 000 Ft pénzju-
talom a Magyar Tudományos Akadémián, november 22-én
az Orvosi Tudományok Osztályának ülésén kerül sor.

MTA Orvosi Tudományok Osztálya

G Y Á S Z J E L E N T É S

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy az MTA Titkárság
Jogi és Igazgatási Fõosztályának vezetõje dr. Sáry László
2005. július 5-én életének 67. évében elhunyt.

A szerkesztõség
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