
LIV/2005. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

Akadémiai Értesítõ
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Kiadja:

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BUDAPEST,  2005 .  OKTÓBER 14 .

TITKÁRSÁGA

Személyi rész Kitüntetések augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe
alkalmából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Jogszabályok 198/2005. (IX. 22.) Korm.r. a közfinanszírozású támogatásban részesülõ kutatás-fejlesztési és
technológiai innovációs programok értékelése rendszerérõl és
tartalmi követelményeirõl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

199/2005. (IX. 22.) Korm.r. egyes, a tudomány- és innovációpolitika kormányzati irányításával
összefüggõ kormányrendeletek módosításáról. . . . . . . . . 94

Határozatok 1097/2005. (IX. 22.) Korm.h.

1098/2005. (IX. 22.) Korm.h.

Bartók Béla születése 125. évfordulójának megünneplésérõl. . . .

a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról, valamint a
tudomány- és technológiapolitika kormányzati irányítási és
végrehajtási rendszerének megújításával kapcsolatos felada-
tokról szóló 1033/2003. (IV. 18.) Korm.határozat módosítá-
sáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

97

Közlemények Pályázati felhívások

Fogadóórák

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjra, Ifjúsági Nemzetközi
Konferencia Pályázat elnyerésére, tudományos igazgató-
helyettesi, fõosztályvezetõi és osztályvezetõi munkakörök
betöltésére. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a Magyar Tudományos Akadémia elnökénél és fõtitkáránál . . . .

98

102



94 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ 2005. október 14.

SZEMÉLYI RÉSZ*

a Magyar Köztársaság elnöke � a miniszterelnök elõter-
jesztésére � augusztus 20-a, államalapító Szent István ki-
rály ünnepe alkalmából

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozta

Orosz Istvánnak, az MTA levelezõ tagjának, a Debreceni
Egyetem BTK Történelmi Intézete egyetemi tanárának,

Pap László Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, az
MTA levelezõ tagjának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem rektorhelyettesének, a Híradástechni-
kai Tanszék egyetemi tanárának,

dr. Szalai Erzsébetnek, a szociológiai tudomány dokto-
rának, az MTA Politikai Tudományok Intézete tudományos
tanácsadójának,

Vajda Mihály András Széchenyi-díjas filozófusnak, az
MTA levelezõ tagjának, a Debreceni Egyetem egyetemi
tanárának;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozta

dr. Böröcz Józsefnek, a szociológiai tudomány dokto-
rának, az MTA Politikai Tudományok Intézete szocioló-
gusának,

Kovács János Mátyás közgazdásznak, az MTA Köz-
gazdaságtudományi Intézet külsõ munkatársának,

dr. Miszlivetz Ferencnek, az MTA doktorának, az MTA
Politikai Tudományok Intézete tudományos tanácsadójának,

dr. Pók Attilának, a történettudomány kandidátusának, az
MTA Történettudományi Intézet igazgatóhelyettesének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(katonai tagozata)

kitüntetést adományozta

dr. Ács Tibor ny. ezredesnek, az MTA IX. osztály Had-
tudományi Bizottsága elnökének;

                                                          
*  Az Akadémiai Értesítõ 2005. szeptember 9-i számában megjelentek
folytatása.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
BRONZ ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozta

Boromissza Piroskának, a budapesti (II. ker.) Akadémiai
Óvoda és Bölcsõde óvodavezetõjének.

Sólyom László s. k.,
a Köztársaság elnöke

JOGSZABÁLYOK

A Kormány 198/2005. (IX. 22.) Korm.rendelete
a közfinanszírozású támogatásban részesülõ kutatás-

fejlesztési és technológiai innovációs programok értéke-
lése rendszerérõl és tartalmi követelményeirõl

A Kormány a kutatás-fejlesztés és technológiai innová-
cióról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 13. § (4) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján a következõket ren-
deli el:

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, a rendelet ha-
tálybalépését követõen meghirdetett, az államháztartás
alrendszereibõl közfinanszírozású támogatásban részesülõ
kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs programok
forrásainak jogszabályban meghatározott kezelõire, ezek
felügyelõ szerveire, valamint ezen programok kedvezmé-
nyezettjeire.

Az értékelés rendszere és tartalmi követelményei
2. §

A program értékelésének céljai:
a) a közpénzek közcélú gazdasági-társadalmi hasznosítá-

sa eredményességének a mérése,
b) a közpénzeknek a program céljaira történõ felhaszná-

lása megfelelõségének vizsgálata,
c) az értékelés eredményeinek visszacsatolása a prog-

ramstratégia alkotói, a program kiírói és kezelõi, valamint a
program résztvevõi számára,

d) a különbözõ programok adatai, legfontosabb jellemzõi
összevethetõségének biztosítása, a párhuzamosságok kiszû-
rése és a programok összehangolhatóságának megteremtése
érdekében,

e) a támogatási rendszer átláthatóságának, jogszerûségé-
nek biztosítása.

3. §

Az 1. §-ban meghatározott programok értékelése során
vizsgálni kell különösen az alábbiakat:

a) a program eredeti céljainak szakmai megalapozottsá-
gát, jelentõségét és ezek megvalósulását,

b) az elindított program megtalálta-e a célközönséget,
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c) a program végrehajtása során létrejövõ eredmények
hasznosíthatóságát,

d) a program végrehajtása során a rendelkezésre álló erõ-
forrásokkal és az eredeti célokkal összhangban áll-e a létre-
jött kutatás-fejlesztési eredmények mennyisége és minõsége,

e) a program eredményeinek gazdasági-társadalmi hatásait,
f) az egyes programok összekapcsolását, egymásra épü-

lését a stratégiai célok hatékony megvalósítása érdekében,
g) egyéb, az adott szakterület stratégiai céljaiból adódó

szempontoknak való megfelelést.

4. §

A program értékelése elõzetes, közbensõ és utólagos ér-
tékelés lehet.

5. §

 (1) A program értékelésének végrehajtásáért, valamint
az értékelés céljának, módjának, eszközeinek, szempontjai-
nak meghatározásáért, az értékelés eredményeinek elfoga-
dásáért és nyilvánosságra hozásáért, ideértve a világhálón
való közzétételt is, a program forrásának jogszabályban
meghatározott kezelõje, illetõleg annak felügyelõ szerve
felelõs. A program koordinálását, valamint a program érté-
kelésének megszervezését nem végezheti ugyanazon szer-
vezeti egység az adott szervezeten belül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, az értékelés meg-
szervezéséért felelõs szerveknek az általunk támogatandó
programok kidolgozásával egyidejûleg

a) értékelési tervet kell készíteniük az adott ágazat, tu-
dományterület sajátosságainak figyelembevételével,

b) meg kell határozniuk a program céljainak és a célok
elérésének mérhetõ ismérveit és indikátorait, valamint az
értékelések idõbeli ütemezését,

c) az a) és b) pontokban foglaltakat a program ismerteté-
sével együtt nyilvánosságra kell hozniuk.

(3) A program kedvezményezettje a személyes adatok
védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve
adatot szolgáltat a programot felügyelõ szerv részére, a
szükséges monitoring, ellenõrzés és értékelés elvégzéséhez.
Az adatszolgáltatás feltételeit és idõtartamát a támogatási
szerzõdés tartalmazza.

(4) A program értékelésénél a program kezelõje által
szolgáltatott, illetve az értékelõk által felhasznált adatok
helytállóságát a program végrehajtója által aláírt dokumen-
tumokkal igazolni kell.

6. §

 (1) Az értékelés kivitelezhetõsége érdekében az értéke-
lés költségének és munkaigényének arányban kell állnia az
értékelendõ feladattal.

(2) Az értékelés költségeit az adott program forrásából
kell elkülöníteni. Az értékelés költségei a program pénz-
ügyi keretének 1,5%-át nem haladhatják meg.

7. §

(1) Az értékelést végzõ független a program kiírójától,
végrehajtójától és a program kedvezményezettjeitõl.

(2) A értékelést végzõ hazai és külföldi szakemberek
összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek a
program értékelésének megkezdése elõtt. Ennek értelmé-
ben az értékelést végzõ, illetve a Polgári Törvénykönyv-
rõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti
közeli hozzátartozói nem lehetnek érdekeltek a program-
ban. Az értékelõ a program kiírójával, végrehajtójával,
illetve kedvezményezettjeivel nem állhat tulajdonosi,
irányítási, felügyeleti, munkáltatói, illetve munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban. A program értékelése
során az értékelõ a tudomására jutott adatokat bizalmasan
köteles kezelni, különös tekintettel a személyiségi, szer-
zõi, iparjogvédelmi jogokra vonatkozó jogszabályi ren-
delkezésekre.

8. §

Amennyiben a program hazai forrás mellett társfinanszíro-
zásban részesül az Európai Unió forrásából, a program értéke-
lési rendszerét össze kell hangolni a program külföldi társfi-
nanszírozását biztosító rendszer értékelési gyakorlatával.

9. §

A programértékelés során a programot felügyelõ szerv a
program értékeléséhez szükséges dokumentációkat, adato-
kat, információkat, elemzéseket az értékelést végzõ szak-
emberek rendelkezésére bocsátja és biztosítja az értékelõk
igénye szerinti konzultációs lehetõségeket.

10. §

 (1) Utólagos értékelést kell végezni a (3) bekezdés felté-
telei szerint a program lezárását követõ 3 éven � az ismétel-
ten meghirdetésre kerülõ program esetében, az adott prog-
ramciklus lezárását követõ 2 éven � belül. A program teljes
kifutását követõ, ciklusokat összegzõ végsõ értékelést 4
éven belül kell elvégezni.

(2) Újonnan indított programok esetében, amennyiben a
programot felügyelõ szerv szükségesnek ítéli, elõzetes
értékelés is elvégezhetõ.

(3) A programok utólagos értékelését az (1) bekezdés
szerint kell elvégezni:

a) az egyszer meghirdetésre kerülõ programok esetében
legalább 1 milliárd forintos összeghatár felett,

b) az ismételten meghirdetésre kerülõ programok eseté-
ben, amennyiben az egyes ciklusok kumulált összeghatára
eléri az 1 milliárd forintot, vagy ha ezt az összeghatárt nem
éri el, az elsõ meghirdetést követõ 4 év leteltével.

11. §

 (1) A program céljának, prioritásának, együttmûködõi
körének és anyagi ésszerûségének megfelelõ értékelési
módszert vagy módszer-kombinációt kell alkalmazni.
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 (2) Az értékelés részei az indikátorokon alapuló elem-
zés, valamint a tudományterület sajátosságainak figyelem-
bevételével készült, szöveges szakértõi vélemény.

(3) Az értékelõ javaslatot dolgoz ki a program döntésho-
zója, végrehajtója, valamint a program kedvezményezettjei
részére, amely tartalmazza a technikai és pénzügyi lebo-
nyolítással, a források hatékonyabb felhasználásával, illetve
a programok továbbvitelével kapcsolatos ajánlásokat.

Értelmezõ rendelkezések
12. §

E rendelet alkalmazásában
a) értékelés: a közpénzek eredményes felhasználásának

vizsgálata érdekében, a közfinanszírozású kutatás-
fejlesztési és technológiai innovációs programok eredmé-
nyeinek, a program végrehajtása során a rendelkezésre álló
erõforrásokkal és az eredeti célokkal való összhangban
állását, az eredmények gazdasági-társadalmi hasznosítását
és a hasznosítás hatásait elemzõ tevékenység;

b) értékelési terv: az értékelés céljainak, módszerének és
idõbeli ütemezésének összefoglalása;

c) elõzetes értékelés: a program terezésekor, annak vég-
legesítése elõtt végrehajtott értékelés annak vizsgálatára,
hogy a tervezett program elõsegíti-e a célok megvalósulá-
sát, a rendelkezésre álló erõforrásokkal végrehajtható-e az
adott program, valamint a monitoring és a késõbbi értékelé-
sek számára megfelelõ információk rendelkezésre állnak-e;

d) közbensõ értékelés: a program megvalósítása, végre-
hajtása közben végzett értékelés a szükséges korrekciók
megtétele érdekében;

e) utólagos értékelés: a program lezárása utáni értékelés
a célok elérésének, a forrásfelhasználás eredményességének
vizsgálata, a siker vagy a kudarc tényezõinek feltárása,
valamint a jövõre nézve szükséges javaslatok megfogalma-
zása;

f) ellenõrzés: a támogatási programoknál a közpénzek
felhasználásának adminisztratív, jogi, pénzügyi szabálysze-
rûségeit vizsgáló tevékenység;

g monitoring: a program végrehajtója által mûködtetett, a
támogatott program teljes futamideje alatt a célok elérését,
a program idõbeli szakmai, pénzügyi elõrehaladását és
megvalósulását folyamatosan vizsgáló adatgyûjtõ tevé-
kenység. Eredményeit felhasználja az ellenõrzés és az érté-
kelés is;

h) indikátorok: a programértékelés során a program cél-
jainak teljesülését számszerûen vizsgáló mutatószámok,
illetve szakmaspecifikus eredménymutatók. Ennek külön-
bözõ típusai lehetnek:

ha) input indikátorok: a program megvalósításához szük-
séges pénzügyi, emberi és egyéb erõforrásokra vonatkoz-
nak,

hb) output indikátorok: a program megvalósításának fo-
lyamatát jelzõ mutatószámok, illetve szakmaspecifikus
eredménymutatók, amelyek a támogatott program céljainak
megvalósulását írják le,

hc) eredmény indikátorok: a program megvalósított cél-
jainak közvetlen eredményeit leíró mutatószámok, illetve
szakmaspecifikus eredménymutatók,

hd) hatás indikátorok: a megvalósult programnak a gaz-
dasági-társadalmi környezetére gyakorolt, hosszabb távú
hatásait számba vevõ mutatószámok;

i) program: közfinanszírozású forrás kezelõje által va-
lamely kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs cél
elérése érdekében eltervezett, különbözõ eszközökkel meg-
valósítandó intézkedéscsomag;

j) ciklus: a program adott évben történõ meghirdetésétõl
annak lezárásáig eltelt idõszak.

Záró rendelkezés
13. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

A Kormány 199/2005. (IX. 22.) Korm.rendelete
egyes, a tudomány- és innovációpolitika
kormányzati irányításával összefüggõ

kormányrendeletek módosításáról

1. §

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló
216/2003. (XII. 11.) Korm.rendelet 2. §-ának (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

�(1) A Hivatal a Kormány irányítása alatt áll, felügyeletét
� szakmai kérdésekben a gazdasági és közlekedési miniszter
közremûködésével � az oktatási miniszter látja el.�

2. §

Az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm.rendelet 1. §-ának (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

�(4) Az oktatási miniszter a gazdasági és közlekedési
miniszterrel együttmûködve � a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke közremûködésével � részt vesz a tudomány-
politika, valamint a kutatási, fejlesztési és innovációs ter-
vek kidolgozásában.�

3. §

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm.rendelet a következõ
3/A. §-sal egészül ki:

�3/A. § A gazdasági és közlekedési miniszter az oktatási
miniszterrel együttmûködve � a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke közremûködésével � részt vesz a Kormány
tudomány-, technológia- és innovációpolitikai tevékenysé-
gében, valamint a kutatási, fejlesztési és innovációs tervek
kidolgozásában.�

4. §

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló
255/2003. (XII. 24.) Korm.rendelet 4. §-a (1) bekezdésének
negyedik mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

�A Tanács tagjait és közülük a testület elnökét � a Nem-
zeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke, továbbá a



2005. október 14. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ 97

gazdasági és közlekedési miniszter véleményét figyelembe
véve � az oktatási miniszter (a továbbiakban: miniszter)
elõterjesztése alapján a miniszterelnök bízza meg három
évre.�

5. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

HATÁROZATOK

A Kormány
1097/2005. (IX. 22.) Korm.határozata

Bartók Béla születése 125. évfordulójának
megünneplésérõl

A Kormány egyetért azzal, hogy 2006-ban méltóképpen
meg kell emlékezni nemzeti kulturális örökségünk kiváló-
sága, Bartók Béla születésének 125. évfordulójáról. Az
évforduló során a világhírû zeneszerzõ, kiváló zenetudós és
zongoramûvész nagyságának idézése mellett a Kárpát-
medence népei kultúrájának, sorsának közösségét felismerõ
és a népek testvéri együttélésének szükségességét hirdetõ
Bartók Béla bemutatása is szükséges.

A Kormány
1. a 2006-os évben az évforduló tiszteletére ünnepségso-

rozatot rendez;
2. Bartók Béla Emlékbizottságot hoz létre.
Az Emlékbizottság elnöke a miniszterelnök.
A Kormány az Emlékbizottság tagjának felkéri:

a nemzeti kulturális örökség miniszterét,
az oktatási minisztert,
a külügyminisztert,
a Magyar Tudományos Akadémia elnökét,
Budapest Fõváros fõpolgármesterét,
a Vas Megyei Közgyûlés elnökét, a Nemzetközi
Bartók Szeminárium és Fesztivál házigazdáját,
Miskolc Megyei Jogú Város polgármesterét, a
�Bartók + �� operafesztivál házigazdáját,
Debrecen Megyei Jogú Város polgármesterét, a
Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és Folklór-
fesztivál házigazdáját,
a Magyar Televízió Rt. elnökét,
a Duna Televízió Rt. elnökét,
a Magyar Rádió Rt. elnökét,
Batta Andrást, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem rektorát,
Eötvös Péter zeneszerzõ-karmestert,
Fejõs Zoltánt, a Néprajzi Múzeum fõigazgatóját,
Fischer Iván karmestert,
Gõz Lászlót, a Budapest Music Center igazgatóját,
Harsányi Lászlót, a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram elnökét,
Héja Domonkos karmestert,

Kesselyák Gergely rendezõ-karmestert,
Kocsis Zoltán zongoramûvész-karmestert,
László Ferenc Bartók-kutatót,
Sebestyén Márta népdalénekest,
Sebõ Ferenc népzenekutatót,
Schiff András zongoramûvészt,
Somfai László akadémikust,
Tallián Tibort, az MTA Zenetudományi Intézet
igazgatóját,
Timár Sándor táncpedagógus-koreográfust,
Ujfalussy József akadémikust és
Vitányi Iván szociológus-esztétát.

Az Emlékbizottság titkársági feladatait a Nemzeti Évfor-
dulók Titkársága látja el.

3. egyetért azzal, hogy a Bartók Béla Emlékbizottság az
ünnepségsorozat fõvédnökének Sólyom László köztársa-
sági elnököt, védnökeinek Bartók Pétert és Vásárhelyi
Gábort, Bartók Béla jogörököseit kérje fel;

4. felhívja az érintett minisztereket, hogy mûködjenek
együtt annak érdekében, hogy az évfordulós programok
által Bartók Béla mûvészi és tudományos munkássága,
erkölcsi, hazafiúi példája kellõen kifejezésre jusson;

Felelõs: nemzeti kulturális örökség minisztere
oktatási miniszter
külügyminiszter

Határidõ: folyamatos

5. felhívja a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy
támogassa azokat az intézményeket, szervezeteket, amelyek
színvonalas rendezvényekkel, kiadványokkal, kiállítások-
kal, egyéb közmûvelõdési formákkal járulnak hozzá az
évforduló gondolatiságának méltó megünnepléséhez, külö-
nös tekintettel a tárca készülõ, hagyományápolás támoga-
tási rendszerében javasolt programjaira;

Felelõs: nemzeti kulturális örökség minisztere
Határidõ: folyamatos

6. felhívja a nemzeti kulturális örökség miniszterét és a
külügyminisztert, hogy tegyenek lépéseket évfordulós ren-
dezvények szervezésére, a Bartók Béla ünnepségsorozat
külföldi népszerûsítésére.

Felelõs:  nemzeti kulturális örökség minisztere
 külügyminiszter

Határidõ: folyamatos

7. Az Emlékbizottság mûködésével összefüggõ költség-
vetési fedezetet, illetve az ünnepségsorozat programjainak
támogatását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
fejezeti elõirányzatai költségvetésében kell biztosítani.

Felelõs: nemzeti kulturális örökség minisztere
Határidõ: folyamatos

8. Ez a határozat 2005. október 1-jén lép hatályba, és
2006. december 31-én hatályát veszti.
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A Kormány 1098/2005. (IX. 22.) Korm.határozata
a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról,

 valamint a tudomány- és technológiapolitika
kormányzati irányítási és végrehajtási rendszerének

megújításával kapcsolatos feladatokról szóló
1033/2003. (IV. 18.) Korm.határozat módosításáról

A Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról,
valamint a tudomány- és technológiapolitika kormányzati
irányítási és végrehajtási rendszerének megújításával kap-
csolatos feladatokról szóló 1033/2003. (IV. 18.) Korm.-
határozat (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint
módosul:

1. A Határozat 2. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

�2. A Kollégium
� elnöke:

a miniszterelnök;
� elnökhelyettesei:

az oktatási miniszter,
a gazdasági és közlekedési miniszter,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke;

� tagjai:
az egészségügyi miniszter,
az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
az informatikai és hírközlési miniszter,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
a pénzügyminiszter,
a Felsõoktatási és Tudományos Tanács elnöke,
a Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyké-
pességi Tanácsadó Testület elnöke.�

2. A Határozat 5. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

�5. A Kollégium által végzett állami feladatok ellátásá-
nak segítése érdekében tanácsadó, döntés-elõkészítõ, ko-
ordináló és értékelõ testületként Tudomány- és Technoló-
giapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület (a to-
vábbiakban: Testület) mûködik. A Testület közremûködik
az országos tudomány- és technológiapolitikának a társada-
lom- és gazdaságpolitikával összehangolt kidolgozásában.�

3. A Határozat 10. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

�10. A Kollégium, valamint a Testület mûködésével
kapcsolatos koordinációs, szervezési és adminisztratív
feladatokat a Tudomány- és Technológiapolitikai Titkárság
(a továbbiakban: Titkárság) látja el. A Titkárság az Oktatási
Minisztérium szervezeti keretei között mûködik. A Titkár-
ság vezetõjét az oktatási miniszter bízza meg. A Kollégium
és a Testület mûködésének költségeirõl, továbbá a Titkár-
ság feladatainak ellátásával kapcsolatos kiadások fedezeté-
rõl az oktatási miniszter gondoskodik.�

4. Ez a határozat a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba.

5. E határozat hatálybalépésével egyidejûleg a Határozat
8. a) pontja elsõ mondatában a �tizenegy� szövegrész he-
lyébe �tizennégy� szövegrész lép.

6. E határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti.

a) a Határozat 3. pontjában �a Nemzeti Fejlesztési Terv
és EU Támogatások Hivatalát irányító politikai államtit-
kár,� szövegrész, valamint

b) a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról,
valamint a tudomány- és technológiapolitika kormányzati
irányítási és végrehajtási rendszerének megújításával kap-
csolatos feladatokról szóló 1033/2003. (IV. 18.) Korm.-
határozat módosításáról szóló 1067/2003. (VII. 18.) Korm.-
határozat 1. pontja.

KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban MÖB) a
82/1997. (V. 21.) Korm.rendelettel módosított 54/1994.
(IV. 13.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet a
2006. naptári évre:

MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS ÖSZTÖNDÍJRA

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban
Ösztöndíj) a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet
legtehetségesebb, fiatal szakembereinek a külföldi rész-
továbbképzését, külföldi kutatóhelyeken, alkotómûhelyek-
ben, kutatói, illetve mûvészeti munkában való részvételét
teszi lehetõvé. Pályázhat minden, 40 évesnél nem idõsebb,
(1966. március 1. után született) felsõoktatási intézmény-
ben oklevelet szerzett magyar állampolgár, aki eddigi
szakmai tevékenységével � lehetõleg a PhD vagy DLA
fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb
alkotásaival és eredményeivel � már bizonyította kiemelke-
dõ képességét.

Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban
lehet. Az elbírálás két kategóriában történik:

1) pre-doktori kategória, amelyben elõnyt élveznek a
posztgraduális képzésben résztvevõ, disszertációjukon
dolgozó PhD hallgatók,

2) posztdoktori kategória (PhD-t szerzett fiatal kutatók
vagy DLA fokozatot szerzett mûvészek számára).

A pályázatokat az alábbi szakmai kollégiumok bírálják el:
Agrártudományi,
Bölcsészettudományi,
Egészségtudományi,
Mûszaki-tudományi,
Mûvészeti,
Társadalomtudományi,
Természettudományi.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság és szakmai kollégiumai a
pályázatok elbírálásakor mindenekelõtt a minõség elve
alapján döntenek, összhangban az Európai Unió, illetve a
kormányzatnak a Magyar Tudományos Akadémiával
együttesen kialakított tudománypolitikai prioritásaival,
különös tekintettel a magyar tudomány és kultúra eredmé-
nyeihez (hungaricumok) kapcsolódó kutatásokra.

Az Ösztöndíj idõtartama 3�8 hónap, amely indokolt
esetben � az állami költségvetés függvényében egy alka-
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lommal legfeljebb 6 hónappal � meghosszabbítható. Az
ösztöndíj indokolt esetben többször is megpályázható.
Ebben az évben a 242 pályázóból 95 fõ átlagosan 4 hóna-
pos tanulmányutat nyert.
Az ösztöndíj kiegészítõ ösztöndíjként  nem  pályázható  meg.

Az ösztöndíjas utak  2006. március 1-jétõl  kezdõdhetnek.

A pályázatnak a következõket kell tartalmaznia:
1. A MÖB Iroda pályázati adatlapja a Magyar Állami

Eötvös Ösztöndíjhoz (3 példány). (A pályázó a nyomtatvá-
nyon jelölje meg a témájának megfelelõ szakmai kollégium
sorszámát is, amely az adatlap alján található.)

2. Szakmai életrajz magyar és angol nyelven (2-2 pél-
dány).

3. Publikációk jegyzéke, magyar és angol nyelven; mû-
vészek esetében a munkásságukat bemutató összeállítás (2
példány). A publikációs jegyzékben külön kell választani a
hazai és a külföldi közleményeket a következõ bontásban:
szakmai folyóiratban megjelent cikkek, könyvek, konfe-
renciakiadványok, egyéb. (A pályázónak a három legjobb-
nak ítélt publikációja másolatát � a mûvészeknek a három
legjobbnak ítélt alkotását bemutató fotót, kritikát, referen-
ciát � is csatolnia kell a pályázathoz !)

4. Legalább két szakmailag elismert ajánló véleménye
lezárt borítékban a mellékelt (letölthetõ) kétoldalas ajánló
lapon.

5. Munkaterv magyar és angol nyelven (2-2 példányban,
1�3 oldal terjedelemben).

6. A pályázó által beszerzett, külföldi fogadókészséget iga-
zoló levél (Fax vagy e-mail esetén annak az eredetijét utólag
meg kell küldeni a MÖB Irodába 2005. november 20-ig.)

7. Költségterv formanyomtatványon (2 példány).
8. Oklevél másolat (2 példány).

9. Idegen nyelvtudást igazoló állami nyelvvizsga bizo-
nyítvány vagy azzal egyenértékû bizonyítvány (2 példány).

A pályázathoz szükséges formanyomtatványok (1, 4, 7) a
MÖB Iroda Ügyfélszolgálati Irodájától (Budapest, XIV.
Ajtósi Dürer sor 19�21.) kérhetõk, ill. az Internetrõl letölt-
hetõk: www.scholarship.hu. A formanyomtatványok sok-
szorosíthatók.

Beadási határidõ: 2005. november 4.
A MÖB az ösztöndíjas külföldi megélhetéséhez, szállá-

sához, munkájának dologi kiadásaihoz ad anyagi támoga-
tást, és az ösztöndíjas egyszeri oda-vissza útiköltségét is
biztosítja útiköltség átalány formájában. A pályázatokat a
következõ címre kell postán vagy személyesen eljuttatni:

MÖB Iroda, Professzorok Háza
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19�21.

A borítékra kérjük ráírni:
�Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj�

A pályázatokat a MÖB szakmai kollégiumai vélemé-
nyezik, a döntést, amelyrõl a pályázó értesítést kap, a Ma-
gyar Ösztöndíj Bizottság hozza meg.

Az ösztöndíjasnak hazajövetele után a MÖB számára:
� egy hónapon belül szakmai részt is tartalmazó beszá-

molót kell készítenie külföldi útjáról;
� egy éven belül be kell számolnia az ösztöndíjas tanul-

mányút eredményeirõl a MÖB és vele együttmûködésben
más tudományos intézmények által szervezett konferencián
tartott elõadás keretében.

Valamennyi, az Ösztöndíj segítségével, annak eredmé-
nyeként létrejött munkán fel kell tüntetni, hogy �Készült a
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatásával.�

Az ösztöndíj munkajogi vonatkozású ügyeit az ösztöndí-
jas maga intézi. További információt a MÖB Iroda ad.
(Holodnyák Péter szakreferens, tel.: 384-90-10)

A Magyar Tudományos Akadémia
a kezelésére bízott magánalapítvány felhasználásával

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat

létrehozásával támogatni kívánja
a fiatal magyar tudományos kutatók nemzetközi
tudományos rendezvényeken való részvételét.

A vissza nem térítendõ támogatás legmagasabb összege
150 000 Ft, és a nemzetközi tudományos konferenciák
részvételi költségeinek (részvételi díj, útiköltség, szállás-
költség) fedezetéül használható fel.

Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázaton elnyer-
hetõ támogatásra a Magyar Tudományos Akadémia fel-
ügyelete alatt álló intézmények (kutatóintézetek, támogatott
kutatóhelyek) tudományos munkakörben dolgozó 30 év
alatti, legalább egyetemi doktorátussal rendelkezõ magyar
kutatói pályázhatnak.

A pályázatokat az MTA Titkársága Humánpolitikai
Osztályához (1051. Budapest, Nádor u. 7. postacím: 1245.
Budapest, Pf. 1000.) 2006. január 31-ig kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázó nevét, születési idõpontját;
� az egyetemi doktori oklevél számát;
� a pályázó szakmai publikációinak jegyzékét;
� a munkahely megnevezését és címét;
� a nemzetközi rendezvény megnevezését, idõpontját

és helyét;
� a pályázó esetleges elõadásának címét;
� a részvételi költség várható nagyságát;
� az intézményi és/vagy saját hozzájárulás mértékét;
� az igényelt támogatás összegét;
� az intézmény vezetõjének javaslatát;
� a tudományos szakterület egyik neves képviselõjének

ajánló véleményét.

A támogatás odaítélésérõl a Kuratórium javaslatára a
Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárhelyettese, a Kura-
tórium elnöke dönt, amelyrõl az érintettek névre szóló
értesítést kapnak. A nyertes pályázók nevét és a támogatás
összegét az Akadémiai Értesítõ 2006. évi áprilisi számában
tesszük közzé.

Pléh Csaba s. k.
fõtitkárhelyettes
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Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet igazgatója
pályázatot hirdet  a Geodéziai Fõosztály

fõosztályvezetõi munkakörének betöltésére,
2006. február 1-jei hatállyal

A megbízás legfeljebb 5 évig terjedõ idõtartamra szól.
Feladata:

� koordinálja a Fõosztály különbözõ kutatói csoportjai-
nak munkáját,

� közremûködik a kutatóintézet koncepcióinak kialakí-
tásában,

� szervezi, irányítja és ellenõrzi a Fõosztály feladatai-
nak teljesítését,

� hazai és külföldi kapcsolattartás.
A pályázókkal szembeni követelmény:

� szakirányú egyetemi végzettség,
� legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá-

nyos fokozat,
� legalább egy világnyelv ismerete,
� kimagasló, nemzetközileg elismert kutatómunka,
� nagyobb kutatási egység vezetésében szerzett megfe-

lelõ gyakorlat.
 A pályázatnak tartalmaznia kell:

� a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának és
illetményének megjelölését,

� az eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredmé-
nyeinek ismertetését,

� nyelvismeretek megjelölését,
� munkakör ellátására vonatkozó tudományos elképze-

léseit.
A pályázathoz mellékelni kell:

� az oklevelek hiteles másolatát,
� részletes szakmai önéletrajzot,
� három hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi

bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó a Geodéziai és Geofizikai Kuta-
tóintézet munkatársa, úgy csak a tudományos elképzelése-
ket kell mellékelni. A pályázatokat az MTA Geodéziai és
Geofizikai Kutatóintézet igazgatójához � levélcím: 9401
Sopron, Pf. 5. � kell benyújtani legkésõbb a megjelenéstõl
számított 30 napon belül.

 Závoti József s. k.
igazgató

Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet igazgatója
pályázatot hirdet a Szeizmológiai Fõosztály
fõosztályvezetõi munkakörének betöltésére,

2006. január 1-jei hatállyal

A megbízás legfeljebb 5 évig terjedõ idõtartamra szól.
Feladata:

� koordinálja a Fõosztály különbözõ kutatói csoportjai-
nak munkáját,

� közremûködik a kutatóintézet koncepcióinak kialakí-
tásában,

� szervezi, irányítja és ellenõrzi a Fõosztály feladatai-
nak teljesítését,

� hazai és külföldi kapcsolattartás.
A pályázókkal szembeni követelmény:

� szakirányú egyetemi végzettség,
� legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá-

nyos fokozat,
� legalább egy világnyelv ismerete,
� kimagasló, nemzetközileg elismert kutatómunka,
� nagyobb kutatási egység vezetésében szerzett megfe-

lelõ gyakorlat.
 A pályázatnak tartalmaznia kell:

� a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának és
illetményének megjelölését,

� az eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredmé-
nyeinek ismertetését,

� nyelvismeretek megjelölését,
� munkakör ellátására vonatkozó tudományos elképze-

léseit.
A pályázathoz mellékelni kell:

� az oklevelek hiteles másolatát,
� részletes szakmai önéletrajzot,
� három hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi

bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó a Geodéziai és Geofizikai Kuta-

tóintézet munkatársa, úgy csak a tudományos elképzelése-
ket kell mellékelni. A pályázatokat az MTA Geodéziai és
Geofizikai Kutatóintézet igazgatójához � levélcím: 9401
Sopron, Pf. 5. � kell benyújtani legkésõbb a megjelenéstõl
számított 30 napon belül.

Závoti József s. k.
igazgató

Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet igazgatója
pályázatot hirdet

 az Aeronomia Osztály, Fizikai Geodézia Osztály,
 Elektromágneses Geofizika Osztály
és Geodéziai Méréstechnika Osztály

osztályvezetõi munkakörének betöltésére
2006. január 1-jei hatállyal

A megbízás legfeljebb 5 évig terjedõ idõtartamra szól.

Az osztályvezetõk feladata:
� a kutatási egység szakmai irányítása,
� az általános szervezési feladatok elvégzése,
� hazai és külföldi kapcsolattartás.

A pályázókkal szembeni követelmény:
� szakirányú egyetemi végzettség,
� legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá-

nyos fokozat,
� idegen nyelv ismerete,
� megfelelõ szakmai és vezetési gyakorlat,
� kimagasló, nemzetközileg elismert kutatómunka.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának és

illetményének megjelölését,
� az eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredmé-

nyeinek ismertetését,
� nyelvismeretek megjelölését,
� munkakör ellátására vonatkozó tudományos elkép-

zeléseit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
� az oklevél hiteles másolatát,
� részletes szakmai önéletrajzot,
� három hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi

bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó a Geodéziai és Geofizikai Kuta-

tóintézet munkatársa, úgy a pályázathoz csak a tudományos
elképzeléseket kell csatolni. A pályázatokat az MTA Geo-
déziai és Geofizikai Kutatóintézet igazgatójához � levél-
cím: 9401 Sopron, Pf. 5. � kell benyújtani legkésõbb a
megjelenéstõl számított 30 napon belül.

Závoti József s. k.
igazgató

Az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének
igazgatója pályázatot hirdet

tudományos igazgatóhelyettesi munkakörének betöltésére,
2006. január 1-jei hatállyal

A megbízás határozott idõre szól.

A tudományos igazgatóhelyettes feladata:
� távollétében képviseli és helyettesíti az igazgatót,
� közremûködik az intézet tudományos tevékenységé-

nek irányításában,
� segíti a tudományos osztályok tevékenységét, támo-

gatja és koordinálja együttmûködésüket,
� ellátja az intézet mûködésével kapcsolatban rábízott

feladatokat.

A pályázóval szembeni követelmények:
� egyetemi végzettség,
� tudományok doktora fokozat,
� idegen nyelv ismerete,
� megfelelõ szakmai és vezetési gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának és

illetményének megjelölését,
� eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredménye-

inek ismertetését,
� tudományos fokozatának, nyelvismeretének megjelö-

lését,
� a munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudomá-

nyos elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
� az oklevelek hiteles másolatát,
� részletes önéletrajzot,
� három hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi

bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA Szilárdtestfizikai és Op-
tikai Kutatóintézet munkatársa, úgy a mellékelni kért ok-
mányokat nem kell csatolni.

A pályázatot az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kuta-
tóintézet igazgatójához � levélcím: 1525 Budapest, Pf. 49 �
kell benyújtani a közzétételtõl számított 30 napon belül.

Kollár János s. k.
igazgató

Az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének
igazgatója pályázatot hirdet
a Kristályfizikai Fõosztály

 fõosztályvezetõi munkakörének betöltésére,
2006. január 1-jei hatállyal

 A megbízás határozott idõre szól.
A fõosztályvezetõ feladata:

� a Kristályfizikai Fõosztályhoz tartozó tudományos osztá-
lyok tevékenységének összehangolása és irányítása,

� a Vezetõi Testület munkájában való részvétel.
A pályázókkal szembeni követelmények:

� egyetemi végzettség,
� tudományos fokozat,
� idegen nyelv ismerete,
� megfelelõ szakmai és vezetési gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának és

illetményének megjelölését,
� eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredménye-

inek ismertetését,
� nyelvismeretének megjelölését,
� a munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudomá-

nyos elképzeléseit.
A pályázathoz mellékelni kell:

� az oklevelek hiteles másolatát,
� részletes önéletrajzot,
� három hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi

bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA Szilárdtestfizikai és Op-
tikai Kutatóintézet munkatársa, úgy a mellékelni kért ok-
mányokat nem kell csatolni.

A pályázatot az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kuta-
tóintézet igazgatójához� levélcím: 1525 Budapest, Pf. 49 �
kell benyújtani a közzétételtõl számított 30 napon belül.

Kollár János s. k.
igazgató

Az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének
igazgatója pályázatot hirdet

az Elméleti Szilárdtestfizikai osztály, Fémkutatási osztály,
Folyadékkristály osztály,

Kísérleti Szilárdtestfizikai osztály,
Kristályfizikai osztály, Kristálytechnológiai osztály,

Lézeralkalmazási osztály, Lézerfizikai osztály,
Nemlineáris és Kvantumoptikai osztály,

Neutronfizikai osztály és Neutronspektroszkópiai osztály
osztályvezetõi munkakörének betöltésére

2006. január 1-jei hatállyal

A megbízás határozott idõre szól.
Az osztályvezetõk feladatait az intézet Szervezeti és

Mûködési Szabályzata tartalmazza.
A pályázókkal szembeni követelmények:

� egyetemi végzettség,
� tudományos fokozat,
� idegen nyelv ismerete,
� megfelelõ szakmai és vezetési gyakorlat.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának és

illetményének megjelölését,
� eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredménye-

inek ismertetését,
� nyelvismeretének megjelölését,
� a munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudomá-

nyos elképzeléseit.
� A pályázathoz mellékelni kell:
� az oklevelek hiteles másolatát,
� részletes önéletrajzot,
� három hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi

bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA Szilárdtestfizikai és Op-

tikai Kutatóintézet munkatársa, úgy a mellékelni kért ok-
mányokat nem kell csatolni.

A pályázatot az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kuta-
tóintézet igazgatójához � levélcím: 1525 Budapest, Pf. 49 �
kell benyújtani a közzétételtõl számított 30 napon belül.

Kollár János s. k.
igazgató
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