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Az MTAtv. 9. § (9) bekezdése alapján a Közgyűlés a határo-
zatait a jelen levő szavazásra jogosultak több mint felének 
igen szavazatával hozza. 

A MUNKAKÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
2019. MÁJUS 6.

I. Tárgysorozat kiegészítése beérkezett javaslattal

1/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

Az MTA Közgyűlése elfogadja a tárgysorozat „Egyéb beér-
kezett javaslatok” című pontjának kiegészítését  „A magyar 
tudományos kutatás kiemelkedő eredményei a rendszerválto-
zástól napjainkig (1989-2019) című kiadvány megjelenteté-
séről” című indítvánnyal. 

II. Tárgysorozat módosítása –  
„Egyéb személyi kérdések” törlése

2/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

Az MTA Közgyűlése elfogadja azt a javaslatot, hogy az ere-
detileg 31. napirendi pontként megjelölt, „Egyéb személyi 
kérdések” című előterjesztés törlésre kerüljön a tárgysoro-
zatból.

III. A napirend elfogadása

3/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 191. közgyű-
lésének módosított tárgysorozat szerinti napirendi pontjait 
elfogadja.

IV. A levezető elnök megválasztása I. szakasz

4/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 191. közgyű-
lése 1–12. napirendi pontjának levezető elnökéül Vékás Lajos 
akadémikust, az MTA alelnökét választja.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
191. KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZATOK

V. A levezető elnök megválasztása II. szakasz

5/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 191. közgyű-
lésén a 13. napirendi ponttól kezdődően levezető elnökül 
Bokor József akadémikust, az MTA alelnökét választja.

VI. Ügyrendi szavazás – A hozzászólások maximális 
 időtartamának meghatározása

6/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Akadémia 191. Közgyűlésén a vita jellegé-
nek megfelelően a hozzászólások maximális időtartamát 3 
percben határozza meg.

VII. A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

7/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés az ülésen elhangzottakról szóló, szó szerinti 
jegyzőkönyv hitelesítésére Gáspár Péter akadémikust és Igaz 
Péter nem akadémikus közgyűlési képviselőt kéri fel.

VIII. A Szavazathitelesítő Bizottság tagjainak 
 megválasztása

8/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Szavazathitelesítő Bizottság elnökéül 
Hunyady György akadémikust, tagjaiul Ádám József akadé-
mikust és Müller Veronika nem akadémikus közgyűlési kép-
viselőt kéri fel.

IX. A Határozatszövegező Bizottság tagjainak 
 megválasztása

9/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés Határozatszövegező Bizottságot választ, elnö-
kéül Kollár László akadémikust, tagjaiul Hudecz Ferenc aka-
démikust és Korinek László akadémikust kéri fel.
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X. Elnöki beszámoló elfogadása

10/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia elnökének az 
Akadémia 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
megvitatta és elfogadja.

XI. A 3. számú napirendi ponthoz kapcsolódó 
 előterjesztések sorrendjének meghatározása

11/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 3. számú napirendi pont-
hoz kapcsolódóan először az elnöki előterjesztés megtárgya-
lására, vitájára, majd ennek kapcsán a határozathozatalra ke-
rüljön sor, és azt kövesse a II. osztály indítványának  megtár-
gyalása és határozathozatal.

XII. Ügyrendi szavazás – Döntés módosító indítványról

12/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az „Akadémiai kutatóháló-
zat finanszírozásáról és irányítási rendszerének lehetséges 
módozatairól” című előterjesztés I/A. határozattervezete a 
későbbi határozatokra történő utalás nélkül kerüljön megsza-
vazásra a következő módon: „A kutatóhálózat új irányítási 
rendszere az Akadémia szervezetén és költségvetési fejezetén 
BELÜL jöjjön létre, MTA alapítású köztestületi költségvetési 
szervként.”

XIII. Ügyrendi szavazás – Döntés módosító indítványról

13/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy szavazásra kerüljön a kö-
vetkező indítvány: „Az intézethálózat továbbra is az MTA 
szervezetéhez tartozik.”

XIV. A 13/2019. (V. 6.) számú közgyűlési határozattal 
megfogalmazott 

határozati javaslat elfogadása

14/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

Az intézethálózat továbbra is az MTA szervezetéhez tartozik. 

XV. Az új irányítási rendszer alapvető elemeiről és 
az új struktúra kialakításának folyamatáról

15/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés támogatja az új irányítási struktúra létrejöttét, 
ha annak minden eleme együttesen valósul meg, az alábbiak 
szerint:

1. Az új irányítási rendszer alapvető elemei:
a) Az intézethálózat új irányítási rendszere az Irányító Tes-

tületből és a Tudományos Tanácsból áll. A Tudományos 
Tanács szakterületi kollégiumokkal működik.

b) Az Irányító Testület elnökét az MTA elnöke és a tudo-
mány-politikáért felelős miniszter konszenzusos javas-
lata alapján a miniszterelnök nevezi ki. Az Irányító Tes-
tület elnöke és elnökhelyettesei főállású köztisztviselők.

c) Az Irányító Testület az új költségvetési szerv legfőbb 
döntéshozója, testületi irányítója, és a költségvetési 
fejezet fejezet-irányítója, ahol fejezetgazda az Irányí-
tó Testület elnöke. Az Irányító Testület dönt az alábbi 
kérdésekben: az önálló intézetek és központok alapítá-
sa, megszüntetése, működő kutatóhely szervezetbe való 
felvétele, költségvetése és szervezeti és működési sza-
bályzatának elfogadása, az önálló intézetek és közpon-
tok igazgatóinak és gazdasági igazgatóinak kinevezése.
Az önálló intézetek és központok alapítása és megszün-
tetése, működő kutatóhely szervezetbe való felvétele, 
szervezeti és működési szabályzatuk elfogadása az 
egyes intézményeknek jutó költségvetési támogatás 
15%-ot meghaladó változtatása, intézetigazgatók és 
gazdasági vezetők kinevezése 2/3-os többséghez kötött, 
az összes szavazásra jogosult számához viszonyítottan.
Az Irányító Testület működését (szervezeti és működési 
szabályzat, ügyrend, minősített döntések részletes sza-
bályozása) úgy kell kialakítani, hogy a kutatóhálózat 
képes legyen a változó tudományos igények kielégíté-
sére. Ebben alapvetően a kutatóhelyek rendszeres nem-
zetközi átvilágítására kell építeni.

d) Az érdemi, szakmai viták helye a Tudományos Tanács 
(és annak szakterületi kollégiumai). A Tudományos Ta-
nács javaslatokat és döntés-előkészítő anyagokat készít 
az Irányító Testületnek, egyes kérdésekben döntési, elő-
zetes egyetértési joga lehet.

e) Konzultatív testületek:
A Nemzetközi Tanácsadó Testület minden tagja nemzet-
közileg elismert külföldi kutató. A testületnek később 
meghatározott kérdésekben előzetes egyetértési joga 
van. A tagok delegálásának eljárásrendjét a kutatóinté-
zet-hálózat új struktúrájának részletes szabályozásakor 
meg kell határozni.
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Az Innovációs Tanács tagjait a kutatóhálózat, a Kor-
mány, a gazdasági érdekképviseletek, egyéb szakmai 
szervezetek delegálják. Véleményét, javaslatait az Irá-
nyító Testület számára fogalmazza meg.

f) Az intézethálózat operatív és adminisztratív működését 
külön szervezeti egység, a Titkárság segíti az Irányító 
Testület irányítása alatt. Vezetőjének és gazdasági veze-
tőjének kinevezéséről és felmentéséről az Irányító Tes-
tület dönt, a munkáltatói jogokat az IT elnöke gyakorol-
ja felettük. A Titkárság dolgozói köztisztviselők.

2. Az új struktúra kialakításának folyamata
a) Az új intézethálózati irányítási struktúra legkorábban 

2020. január 1-én lépjen hatályba. Ebbe kizárólag a je-
lenlegi akadémiai kutatóintézet-hálózat, annak minden 
tagja köztestületi költségvetési szervként átkerül.

b) A kutatóhálózat egyes intézményeiben foglalkoztatott 
kutatók közalkalmazottak maradnak.

c) Önálló [jogi személy] intézet megszüntetése és önálló 
[jogi személy] intézet alapítása legkorábban 2021. janu-
ár 1-én lehetséges az Irányító Testület döntése szerint.

d) Az intézethálózati új struktúra kialakításának előkészí-
tésébe független nemzetközi partnerek (pl. MPS, Leib-
niz) kerüljenek bevonásra. 

XVI. Az Irányító Testület összetételéről

16/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A kutatóintézet-hálózat Irányító Testületének létszáma leg-
alább 12 fő és az elnök. Az Irányító Testület tagjait – a tudo-
mányterületek arányos képviseletének biztosítása mellett – az 
MTA, a Kormány és az akadémiai kutatóintézet-hálózat 1/3-
1/3-1/3 arányban delegálja.

XVII. Az akadémiai kutatóintézet-hálózat 
 költségvetésének biztosításáról

 
17/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

Az MTA kutatóhálózat irányításának megváltoztatásával kap-
csolatos valamennyi, jelen Közgyűlésen hozott határozat által 
az Akadémia vezetői számára adott tárgyalási mandátum 
akkor lép hatályba, ha az Elnökség megállapításával megerő-
sítetten bizonyossá válik, hogy az MTA kutatóhálózatának 
finanszírozása a jövőben is megfelel a következő elveknek:

a) Az intézethálózat hosszú távú működési feltételeinek biz-
tosítására az állami költségvetésből törvény útján biztosí-
tott alaptámogatásra van szükség. Az alaptámogatás cél-
ja, hogy hozzájáruljon az önálló intézetek és központok 
üzemeltetési kiadásaihoz, a kutatási feladatokat támogató 
tevékenységek tárgyi és személyi feltételeinek megte-
remtéséhez, a speciális kutatási feladatok kiadásaihoz, a 
közfeladatok ellátásához köthető személyi és tárgyi ki-
adásokhoz, a kutatói törzsgárda megtartásához, lehetőség 
szerint legalább 3-5 éves távon előre meghatározottan.

b) Az alaptámogatás 2020. január 1-től érje el legalább az 
MTA kutatóhálózat központi költségvetési támogatásá-
nak 2018. évi reálértékét.

c) A kutatóhálózat alapfinanszírozását biztosító költségve-
tési fejezet önálló, kormányzati alárendeltségtől mentes 
(alkotmányos) jogállású fejezet, ahol a kutatóhálózat 
forrásai és gazdálkodása tekintetében fejezetgazdai jo-
gosítványokkal rendelkezik a kutatóhálózatot irányító 
szervezet legfőbb döntéshozó szervének elnöke.

XVIII.  Az MTA elnökének és vezetőinek felkérése 
a Kormánnyal és az ITM-mel való tárgyalások  

további folytatására

18/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés felkéri az MTA Elnökét és vezetőit a Kormány 
képviselőivel való, az akadémiai kutatóintézet-hálózat jövő-
beli finanszírozásáról, irányítási rendszeréről, valamint szer-
vezeti formájának lehetséges módozatairól szóló tárgyalások 
folytatására a 191. Közgyűlés határozatai szerint.

XIX. Módosító indítvány elfogadása

19/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

Az MTA Közgyűlése az egyetemes magyar tudomány jövőjére 
nézve károsnak tartja, és ezért nem ért egyet a célkitűzések 
megfogalmazása nélküli, önkényes intézethálózat-átalakítási 
politikai szándékkal. Abban kényszer hatása alatt azért vesz 
részt, hogy az értékei és erényei megőrzésével, a benne rejlő 
lehetőségek és alkotóenergiák felszabadításával járuljon hozzá 
a magyar tudományosság és innovációs tevékenység felemel-
kedését szolgáló tudománypolitika megszületéséhez és megva-
lósításához. A Közgyűlés tagjai megköszönik az elnökség áldo-
zatos munkáját ez ügyben, és azt a továbbiakban is támogatják.

XX. Ügyrendi szavazás – Az MTA II. Filozófiai  
és Történettudományok Osztálya előterjesztésének 

 módosított tartalma

20/2019. (V. 6.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az MTA II. Filozófiai és Történettu-
dományi Osztály indítványában szereplő határozati javaslat 
módosítását és a módosított tartalomról kíván szavazni.

A MUNKAKÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
2019. MÁJUS 7.

XXI. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia  
2018. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről

21/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 2018. évi 
költségvetéséről és vagyoni helyzetéről szóló beszámolót 
megismerte és jóváhagyja.
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XXII. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia  
2020. évi költségvetési irányelveire

22/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

1. A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia 2020. évi 
költségvetési irányelveiről szóló előterjesztést megismerte 
és elfogadja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Magyar Tudományos Aka-
démia elnökét, hogy a költségvetési tárgyalásokon az 
irányelvekben foglaltakat képviselje.

XXIII. Beszámoló az MTA kutatóhelyek  
2018. évi munkájáról

23/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelye-
inek 2018. évi tudományos tevékenységéről szóló beszámolót 
megismerte és elfogadja.

XXIV. Beszámoló az AKT 2018. évi tevékenységéről

24/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és 
elfogadja.

XXV. Az MTA Felügyelő Testületének  
jelentése és beszámolója

25/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés az MTA Felügyelő Testületének a 2018. évi aka-
démiai gazdálkodásról szóló jelentését, valamint éves testü-
leti tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és elfo-
gadja.

XXVI. Az MTA Vagyonkezelő Testületének beszámolója

26/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés az MTA Vagyonkezelő Testületének 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és elfogadja.

XXVII. Beszámoló a Doktori Tanács  
2018. évi tevékenységéről

27/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Doktori Tanács 2018. évi beszámolóját meg-
ismerte és elfogadja.

XXVIII. Beszámoló a Könyv- és Folyóirat-kiadó 
 Bizottság 2018. évi tevékenységéről

28/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság 2018. évi 
beszámolóját megismerte és elfogadja.

XXIX. Beszámoló a Tudományetikai Bizottság  
2018. évi tevékenységéről

29/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Tudományetikai Bizottság 2018. évi beszámo-
lóját megismerte és elfogadja.

XXX. Beszámoló a Széchenyi Irodalmi  
és Művészeti Akadémia 2018. évi tevékenységéről

30/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 
2018. évi beszámolóját megismerte és elfogadja.

XXX. Beszámoló az MTA területi bizottságainak  
2018. évi tevékenységéről

31/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés az MTA területi bizottságainak (Debreceni Te-
rületi Bizottság, Kolozsvári Területi Bizottság, Miskolci Te-
rületi Bizottság, Pécsi Területi Bizottság, Szegedi Területi 
Bizottság, Veszprémi Területi Bizottság) 2018. évi beszámo-
lóját megismerte és elfogadja.

XXXII. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 
munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 

(2017–2018)

32/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a „Beszámoló a Magyar Tudományos Akadé-
mia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 
(2017–2018)” című országgyűlési beszámoló koncepcióját 
megismerte és elfogadja.

XXXIII. Beszámoló a Magyar Tudományos Művek Tára 
2018. évi működéséről

33/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Tudományos Művek Tára 2018. évi 
működéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
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XXXIV. Ügyrendi szavazás – Listás szavazások 
 elfogadásáról

34/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Jelölőbizottság előterjesztései 
alapján a bizottságokba javasolt személyek listás szavazás 
útján kerüljenek megválasztásra.

XXXV. Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa  
egy tagjának megválasztása

35/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése a Jelölőbizott-
ság javaslata alapján Pálfy Péter Pált, az MTA rendes tagját 
2019. május 7-étől az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
tagjául választja.

XXXVI. Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek 
 Tanácsa egy elnökségi tagjának megválasztása

36/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése a Jelölőbizott-
ság javaslata alapján Nagy Ferenc István főigazgatót 2019. 
május 7. napjától az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Ta-
nácsa tagjául választja.

XXXVII. Az Elnökség három nem akadémikus  
közgyűlési képviselő tagjának megválasztása

37/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése a Jelölőbizott-
ság javaslata alapján

Hájos Norbertet, az MTA doktorát;
Boda Zsolt PhD-t;
Homonnay Zoltánt, az MTA doktorát

2019. május 7. napjától az Akadémia Elnökségének tagjául 
választja.

XXXVIII. A Jelölőbizottság mandátumának  
megállapítása

38/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

1. A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2016. évben választott 
jelölőbizottság tagjainak és a 2018. évben választott pót-
tagjainak megbízatása 2019. május 7-én megszűnik.

2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia tizenegy tudományos osztálya által tartott vá-
lasztás alapján a Jelölőbizottság tagjai a 2019. évtől:
Kulcsár Szabó Ernő, az MTA rendes tagja; Hunyady 
György, az MTA rendes tagja; Pintz János, az MTA rendes 
tagja; Solti László, az MTA rendes tagja; Sótonyi Péter, az 
MTA rendes tagja; Csurgay Árpád, az MTA rendes tagja; 
Horvai György, az MTA rendes tagja; Fésüs László, az 
MTA rendes tagja; Vörös József, az MTA levelező tagja; 
Ádám József, az MTA rendes tagja; Ormos Pál, az MTA 
rendes tagja; Bakró-Nagy Marianne, az MTA doktora; 
Oborni Teréz, a történelem tudomány kandidátusa; Simonyi 
Gábor, az MTA doktora; Hodúr Cecília, az MTA doktora; 
Bogár Lajos, az MTA doktora; Kiss Rita, az MTA doktora; 
Salma Imre, az MTA doktora; Ódor Péter, az MTA doktora; 
Király Miklós PhD; Szabó Szilárd, az MTA doktora; 
Kóspál Ágnes, az MTA doktora.

3. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia tizenegy tudományos osztálya által tartott vá-
lasztás alapján a Jelölőbizottság póttagjai a 2019. évtől:
S. Varga Pál, az MTA rendes tagja; Galavics Géza, az MTA 
levelező tagja; Füredi Zoltán, az MTA rendes tagja; Har-
rach Balázs, az MTA levelező tagja; Balla György, az MTA 
rendes tagja; Bársony István, az MTA rendes tagja; Felinger 
Attila, az MTA levelező tagja; Podani János, az MTA ren-
des tagja; Palánkai Tibor, az MTA rendes tagja; Vörös At-
tila, az MTA rendes tagja; Zaránd Gergely, az MTA leve-
lező tagja; Séllei Nóra, az MTA doktora; Pusztai Gabriella, 
az MTA doktora; Gerencsér László, az MTA doktora; Le-
hoczky Éva, az MTA doktora; Várnai Péter, az MTA dok-
tora; Bertóti Edgár, az MTA doktora; Kurtán Tibor, az 
MTA doktora; Kovács Mihály, az MTA doktora; Rostoványi 
Zsolt, az MTA doktora; Bondár István, az MTA doktora; 
Csordás András, az MTA doktora.

4. A Közgyűlés megállapítja, hogy a megválasztott Jelölő-
bizottság tagjainak és póttagjainak megbízása a 2022. évi 
rendes Közgyűlésen történő új Jelölőbizottság tagjai man-
dátumának megállapításáig tart.

XXXIX. A Jelölőbizottság elnökének megválasztása

39/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Elnökség jelölése alapján Vörös József aka-
démikust 2019. május 7. napjától a Jelölőbizottság elnöki 
tisztségére megválasztja. A Jelölőbizottság elnökének mandá-
tuma a következő Jelölőbizottság elnökének 2022. évi rendes 
Közgyűlésen történő megválasztásáig tart.

XL. Tájékoztató az Akadémia által indított  
jótékonysági gyűjtésről

40/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 35/2018. (V. 7.) számú közgyűlési határozat 
alapján indított jótékonysági gyűjtésről készült beszámolót 
megismerte és elfogadja.
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XLI. A 2019. évi jótékonysági gyűjtés céljának  
meghatározása

41/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Közgyűlés támogatja a jótékonysági gyűjtésre vonatkozó 
előterjesztést. A 2020. évi májusi közgyűlésig a gyűjtés célja 
a veleszületetten sérült csecsemők és gyermekek reha bi li tá-
ció jának támogatása.

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az egy év 
alatt összegyűlt felajánlások felhasználásáról döntsön oly 
módon, hogy az összeget annak a szervezetnek vagy szerve-
zeteknek juttatja, amelynek tevékenysége a Közgyűlés által 
meghatározott célnak minden tekintetben megfelel, és lehe-
tősége van a támogatásnak a kedvezményezettekhez történő 
közvetlen eljuttatására.

XLII. „A magyar tudományos kutatás kiemelkedő 
 eredményei a rendszerváltozástól napjainkig  

(1989-2019) című kiadvány megjelentetéséről” című 
 előterjesztésben foglalt javaslat elfogadása

42/2019. (V. 7.) számú
közgyűlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése támogatja ki-
advány megjelenését „A magyar tudományos kutatás kiemel-
kedő eredményei a rendszerváltozástól napjainkig (1989-
2019)” címmel és az előterjesztés szerinti tartalommal. 
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése felkéri a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnökét arra, hogy a tartalom 
meghatározására valamint a kötet megjelentetése érdekében 
rendeljen ki szerkesztőbizottságot. A szerkesztőbizottság a 
munka eredményéről az MTA Elnökségének félévenkénti 
rendszerességgel számoljon be.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
191. KÖZGYŰLÉSE KERETÉBEN TARTOTT 

AKADÉMIKUSOK GYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

Az Akadémia Ügyrendjének 25. § (4) bekezdése, valamint az 
MTAtv. 9. § (9) bekezdése alapján az Akadémikusok Gyűlése 
a határozatait a jelen levő szavazásra jogosultak több mint 
felének igen szavazatával hozza.

AZ AKADÉMIKUSOK GYŰLÉSÉNEK  
HATÁROZATAI
2019. MÁJUS 7.

I. A napirend elfogadása

Az Akadémikusok Gyűlésének
1/2019. (V. 7.) számú

határozata

Az Akadémikusok Gyűlése a tárgysorozat szerinti napirendi 
pontot (tagválasztás) elfogadja.

II. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

Az Akadémikusok Gyűlésének
2/2019. (V. 7.) számú

határozata

Az Akadémikusok Gyűlése az ülésen elhangzottak szó sze-
rinti jegyzőkönyvének hitelesítésére Tulassay Tivadar akadé-
mikust és Rónyai Lajos akadémikust kéri fel.

III. A Szavazatszámláló- és hitelesítő Bizottság tagjainak 
megválasztása

Az Akadémikusok Gyűlésének
3/2019. (V. 7.) számú

határozata

Az Akadémikusok Gyűlése a Szavazatszámláló- és hitelesítő 
Bizottság elnökéül Lamm Vanda akadémikust, tagjául 
Stipsicz András akadémikust kéri fel.

IV. A közgyűlési tagválasztás módja

Az Akadémikusok Gyűlésének
4/2019. (V. 7.) számú

határozata

Az Akadémikusok Gyűlése egyetért azzal, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia 2019. évi közgyűlési tagválasztása 
elektronikus szavazással történjék.

V. A 2019. évi rendes, levelező, külső és tiszteleti tagok 
választásáról szóló előterjesztés elfogadása

Az Akadémikusok Gyűlésének
5/2019. (V. 7.) számú

határozata

Az Akadémikusok Gyűlése a 2019. évi akadémikusválasztás 
ajánlási és jelölési szakaszáról, illetve a közös jelöltlista ösz-
szeállításáról és elfogadásáról szóló tájékoztatást megismerte, 
és azt „A 2019. évi rendes, levelező, külső és tiszteleti tagok 
választásáról” című előterjesztésben foglaltak szerint elfo-
gadja.
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VI. A tagválasztás

Az Akadémikusok Gyűlésének
6/2019. (V. 7.) számú

határozata

1. Az Akadémikusok Gyűlése a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választja a következő személyeket (Tudomá-
nyos Osztályonként sorrendben):
Madas Edit Hangody László Vörös József
Vásáry István Karádi István Pálné Kovács Ilona
Galavics Géza Czigány Tibor Kecskés László
Frank Tibor Józsa János Balázs Pálfy József
Csépe Valéria E. Kövér Katalin Szarka László Csaba
Borhy László Rezső Huszthy Péter Biró László Péter 
Krisztin Tibor Iván Béla Domokos Péter
Pyber László Buday László Kiss L. László
Barna Balázs Csermely Péter  
Kovács Melinda Tamás Gábor 

2. Az Akadémikusok Gyűlése a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választja a következő személyeket (Tudo-
mányos Osztályonként sorrendben):
Debreczeni Attila Veisz Ottó Bálint Padisák Judit 
Borsos Balázs Kemény Lajos Buzás Edit Irén
Hoffmann István Helyes Zsuzsanna Voszka Éva
Bollobás Enikő Poór Gyula Szalai Júlia 
Rainer M. János Sperlágh Beáta Varga Attila
Kovács Ilona Imre Sándor Gelencsér András
Radnóti Sándor Insperger Tamás Harangi Szabolcs
Némethi András Károlyi György Zoltán  Völgyesi Lajos
Gyimóthy Tibor Hohmann Judit Csabai István
Tardos Gábor Keserű György Miklós Gránásy László
Popp József Nyulászi László Kun Ferenc
Csákiné Michéli Erika Acsády László 

3. Az Akadémikusok Gyűlése a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választja a következő személyeket (Tudomá-
nyos Osztályonként sorrendben):
Gábor Csilla Illés Sándor Tamás Székely Tamás
Moravcsik Edit Szkála Károly Vincze Mária
Simon Attila Haller György Pólos László
Pál Judit  Horváth István Tamás Violetta Vajda
Csörnyei Marianna Novák Béla Faragó Béla
Szegedy Márió Jakab Tóth Éva Nagy László
Koncz Csaba Vigh Gyula
Korbonits Márta Izsvák Zsuzsanna

4. Az Akadémikusok Gyűlése a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választja a következő személyeket (Tudo-
mányos Osztályonként sorrendben):
Peter B. Golden Eva Zažímalová Robin Angus Silver 
Szabolcsi Anna Peter Schirmacher Nils Christian Stenseth
Maciej Koźmiński Bucsky Péter Pál Stefan Martin Schmid
Risto Näätänen Maximilian Fleischer Thomas Henning
Xavier Barral i Altet Futaki Shiroh Wolfgang Schleich
Noga Alon Samuel H. Gellman
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I. A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára – a Magyar 
Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 
(MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a további-
akban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
alapján – nyílt jellegű pályázatot hirdet a Pedagógus Ku-
tatói Pályadíjra, közoktatásban oktató, gyakorló pedagó-
gusok érdemes tudományos munkásságának elismerésé-
re. A Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden 
olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával, vagy 
PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki legalább 
ötéves pedagógusi pályán eltöltött foglalkoztatásra irá-
nyuló jogviszonnyal rendelkezik, és a pályázat beadá-
sának időpontjában legalább félállású (tehát legalább a 
jogszabály szerinti teljes munkaidő felét elérő, vagy azt 
meghaladó időtartamú) pedagógusként magyarországi, 
illetve külföldi, magyarul is oktató középiskolánál vagy 
általános iskolánál jogviszonyban áll (a pedagógusi mun-
kakörben eltöltött, egymást követő – de nem feltétlenül 
folyamatos – jogviszonyokat össze kell számítani). A ko-
rábban elnyert Pályadíj birtokosa a Pályadíj elnyerését 
követő öt év eltelte utáni évben pályázhat ismételten. 

II. Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfi-
ával, nagyobb terjedelmű tanulmánnyal, kísérleti eljárási 
eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama 
tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb 
tudományos feltárása terén. Társszerzős pályamunka ese-
tén a pályázónak pontosan be kell mutatnia, hogy az el-
készített mű mely része az ő egyéni kutatómunkájának 
eredménye, valamint a társszerzőtől nyilatkozatot kell 
kérni a pályamunka felhasználása céljából, hogy kétséget 
kizáróan elkülöníthető legyen saját teljesítménye. A Pá-
lyázó egy pályázatot nyújthat be.

III. A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaz-
nia:
 − kitöltött, aláírt jelentkezési lap (pályázati kiírás mellék-
lete),

 − kitöltött jelentkezési lap szerkeszthető változatban (pá-
lyázati kiírás melléklete .doc / word formátumban), 

 − a pályázó szakmai önéletrajza, diplomamásolatok,
 − tudományos munka (monográfia, nagyobb terjedelmű 
tanulmány, kísérleti eljárási eredmény, forráskiadvány, 
stb.),

 − társszerzős pályamunka esetén a társszerző nyilatkozata/
engedélye a pályázat felhasználásáról, továbbá a pályázó 
részéről annak írásos, rövid összefoglalása, hogy a pá-
lyamű mely/hányad része az ő egyéni kutatómunkájának 
eredménye,

 − a közoktatási intézmény (gimnázium, szakközépiskola, 
általános iskola) igazolása a tanári pályán eltöltött évek-
ről,

 − továbbá külföldi közoktatási intézmény esetén igazolás a 
magyar nyelven történt oktatásról.

A pályázatot és annak mellékleteit elektronikus formában 
kell benyújtani az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály 
ped@titkarsag.mta.hu e-mail címére küldött levélben. 
Amennyiben a pályamű nagy terjedelme szükségessé teszi, 
email küldése mellett a pályázat beadása a Pedagógus Kutatói 
Pályadíj elektronikus felületén keresztül is megtörténhet, 
amely a következő címen érhető el: https://www.titkarsag.
mta.hu/pedagogus/.

A pályázati anyagok benyújtásának határideje 2019. szep-
tem ber 19. 16.00 óra.
IV. A pályázat befogadásáról az MTA Titkárság Kutatóin-

tézeti Főosztálya a pályázat benyújtását követő 5. mun-
kanapon belül befogadó nyilatkozatot küld a pályázó 
részére a pályázat befogadásáról, vagy érdemi vizsgálat 
nélküli elutasításáról.

Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha 
1. a pályázó személye nem felel meg a kiírás I. pontjában 

szereplő feltételeknek, vagy a korábban elnyert Pályadíj 
birtokosa a Pályadíj elnyerését követő 5 éven belül is-
mételten pályázik,

2. kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek 
be,

3. a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló va-
lótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.

Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoz-
tatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát.

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányo-
san nyújtotta be, az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztá-
lyának vezetője hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiány-
pótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a 
pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, 
hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül 
nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül.
V. A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes 

akadémiai kutatóintézet bírálja el, majd az Akadémiai 
Kutatóintézetek Tanácsának szakbizottságai rangsorol-
ják. A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére 
támaszkodva az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa ki-
alakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely alapján az 
MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről.

A pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár.  A 2019-es 
évben legalább 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj ösz-
szege személyenként bruttó 200 000 forint (azaz bruttó kettő-
százezer forint), amely egy összegben, vissza nem térítendő 
formában kerül folyósításra. A Pedagógus Kutatói Pályadíj 
esetében az elszámolható és el nem számolható költségek 

Pályázati felhívás

PEDAGÓGUS KUTATÓI PÁLYADÍJ 
2019



62 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 2019. június 28.

köre a díj jellegénél fogva nem definiálható, a díjösszeg sza-
badon felhasználható, azzal elszámolni nem szükséges. 

A pályázók kiértesítésére a döntést követő 15 munkanapon 
belül kerül sor.

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak 
helye nincs.

Az oklevelek ünnepélyes átadása 2020. január közepén tör-
ténik, amelyről az MTA honlapján és a sajtó útján tájékoztatja 
a nyilvánosságot.
VI. A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az 

MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály munkatársai ad-
nak tájékoztatást a ped@titkarsag.mta.hu e-mail címen, 
illetve a +36-1-411-6206-s telefonszámon.

Budapest, 2019. május 14. 
 Török Ádám
 az MTA főtitkára

JELENTKEZÉSI LAP
A Pedagógus Kutatói Pályadíj 2019. évi pályázati kiírásához

A pályázó adatai:

Név: 

Születési dátum:

Jelenlegi munkahely:

Értesítési cím:

Telefonszám:

E-mail-cím:

Beosztás:

Tudományos fokozat:

Tudományterületi besorolás:

A pályamű címe:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Kelt:
.................................,  ...................  év  ............................ hó   ....................................  napján.

 Aláírás:

  ...........................................................



2019. június 28. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 63

FOGADÓÓRA

Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára minden csütörtökön – előzetes bejelentkezés alapján (tel.: 269-0114) – 
fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa 2019. 
május 24-i ülésén a doktori címet a következő személyek ré-
szére ítélte oda:
  
CSERNICSKÓ ISTVÁN

„150 év nyelvpolitikája: A magyar és a vele érintkező nyel-
vek helyzete a mai Kárpátalja területén (1867–2017): össze-
hasonlító nyelvpolitikai áttekintés” című munkája alapján,

DABÓCZI TAMÁS
„Új jelút-kompenzációs eljárások” című munkája alapján,

FODOR GÁBOR
„Csatornabecslés és vevőtervezés egyfelhasználós és 
többfelhasználós többantennás rendszerekben” című mun-
kája alapján,

HORVÁTH KORNÉLIA
„Petri György költészete verselméleti és líratörténeti meg-
közelítésben” című munkája alapján,

T Á J É K O Z T A T Ó

a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím odaítéléséről

ILLÉS BALÁZS
„Hő- és anyagtranszport folyamatok vizsgálata az elektro-
nikai felületszerelési technológiában” című munkája alap-
ján,

MAJOR TIBOR
„Dóziseloszlások kvantitatív elemzése emlő- és prosztata-
daganatok brachyterápiás tűzdeléseinél: a Párizs-i dozi-
metriai rendszertől a képvezérelt, inverz optimalizálásig” 
című munkája alapján,

NAGY KATALIN
„A szájüregi laphámrák tercier prevenciójának mikrobioló-
giai és protetikai lehetőségei a fogorvosi gyakorlatban” 
című munkája alapján,

VARGA JÚLIA
„A felsőfokú végzettségűek foglalkozási mobilitása” című 
munkája alapján.
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