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Az Alaptörvény 9. cikkének (4) bekezdésének f) pontja, és 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, vala-
mint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
18. § (1) bekezdése alapján Magyarország köztársasági el-
nöke – a miniszterelnök előterjesztésére – 

a Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal
kitüntetést adományozott

a nemzet szolgálata iránt elkötelezett, példaértékű közéleti 
szerepvállalása, valamint az anatómián belül, főként az ideg-
rendszer szerkezetének vizsgálata terén nemzetközileg is el-
ismert, kiemelkedően eredményes tudományos életpályája, 
továbbá jelentős egyetemi oktatói és tankönyvírói tevékeny-
sége elismeréseként

dr. Réthelyi Miklós 
Szent-Györgyi Albert-díjas orvos, az orvostudományok 
doktora, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának 

elnöke, volt nemzeti erőforrás miniszter, a Semmelweis 
Egyetem professor emeritusa részére;

a Magyar Érdemrend Középkeresztje
kitüntetést adományozott

az immunológia területén végzett több évtizedes, nagy hatású 
kutatói pályája, a tudományos utánpótlás nevelése iránt elhi-
vatott oktatói munkája, valamint tudományszervező tevé-
kenysége elismeréseként

dr. Erdei Anna 
Széchenyi-díjas immunológus, a Magyar Tudományos 

Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai 
Intézete Immunológiai Tanszékének egyetemi tanára;

nemzetközileg is elismert tudományos pályája során elért, a 
mentális zavarok biológiai hátterével és kezelésével kapcso-
latos kutatási eredményei, valamint diákjai körében nagy 
népszerűségnek örvendő, magas színvonalú oktatói tevé-
kenysége elismeréseként

dr. Janka Zoltán 
Batthyány-Strattmann László-díjas pszichiáter,  

a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara 

Pszichiátriai Klinikájának egyetemi tanára;

a XX. századi magyar irodalom, különösen a líratörténet és 
az irodalmi gondolkodás területén végzett kiemelkedő jelen-
tőségű kutatásai, valamint nagy hatású oktatói, illetve intézet-
vezetői tevékenysége elismeréseként

dr. Kenyeres Zoltán 
Széchenyi-díjas és József Attila-díjas irodalomtörténész, az 

irodalomtudomány doktora, az Eötvös Loránd 

SZEMÉLYI RÉSZ

Kitüntetések 2019. augusztus 20. 
államalapító Szent István ünnepe alkalmából

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Irodalom- és Kultúratudományi Intézete Modern Magyar 

Irodalomtörténeti Tanszékének professor emeritusa;

a keresztény kultúra és az európai identitás fennmaradása 
iránt elkötelezett tudományos pályája, valamint a társadalmi 
változások kutatásában elért, nemzetközileg is számon tartott, 
kiemelkedő eredményei elismeréseként

dr. Rezsőházy Rudolf 
szociológus, történész, a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja, a Belga Királyi Akadémia tagja, a Leuveni 

Katolikus Egyetem professor emeritusa részére;

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést adományozott

a gyermek- és serdülőkori cukorbetegségnek és szövődmé-
nyeinek kutatásában elért eredményei, valamint a hazai 
diabetológiai kutatás, oktatás és gyógyítás fejlődéséhez hoz-
zájáruló több évtizedes munkája elismeréseként

dr. Barkai László Lajos 
Battyhány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar 

Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem 
Egészségügyi Kara Elméleti Egészségtudományok 

Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára, a 
Magyar Diabetes Társaság elnöke;

az új, antimikrobiális hatású vegyületek szerkezetének és ha-
tásmechanizmusának vizsgálata terén elért, nemzetközileg is 
figyelemre méltó tudományos eredményei elismeréseként

dr. Batta Gyula 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni 

Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai 
Intézete Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi tanára;

a korszerű kommunikációs és közösségi hálózatok elemzési 
módszertanát és működésének jobb megismerését elősegítő 
teljesítőképesség-elemzés terén végzett munkája elismerése-
ként

dr. Bíró József 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki 
és Informatikai Kara dékánhelyettese, Távközlési és 

Médiainformatikai Tanszékének egyetemi tanára;

a szimmetriákra alapozott atommagszerkezeti modellek fej-
lesztése és alkalmazása terén folytatott több évtizedes tudo-
mányos kutatómunkája, valamint oktatói és tudományszerve-
zői tevékenysége elismeréseként

dr. Cseh József 
a fizikai tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia 

Atommagkutató Intézetének tudományos tanácsadója;
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nemzetközileg is elismert kutatói és oktatói munkája, vala-
mint tudományos közéleti szervezőtevékenysége elismerése-
ként

dr. Fialowski Alice 
matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a 

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Matematikai és Informatikai Intézete Matematika 

Tanszékének egyetemi tanára;

több évtizedes irodalomtörténészi, illetve iskolateremtő 
egyetemi oktatói munkája, valamint a Duna-menti népek 
összefogásának erősítését és egymás kultúrájának jobb 
megismertetését szolgáló összehasonlító irodalomtudományi 
kutatásai elismeréseként

dr. Fried István 
irodalomtörténész, az irodalomtudomány doktora, a Szegedi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Nyelvi és Irodalmi Intézete Összehasonlító 

Irodalomtudományi Tanszékének professor emeritusa;

az archeobotanika területén folytatott, főként a Kárpát-me-
dence prehisztorikus kultúráival, illetve a honfoglaló magyar-
ság növényismeretével kapcsolatos iskolateremtő kutatásai, 
valamint oktatói, tudományszervező és -népszerűsítő tevé-
kenysége elismeréseként

dr. Gyulai Ferenc Lajos 
Darányi Ignác-díjas mezőgazdasági mérnök, 

környezetvédelmi szakmérnök, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- 

és Környezettudományi Kar Természetvédelmi és 
Tájgazdálkodási Intézete Természetvédelmi és Tájökológiai 

Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

a humorális immunválasz és antitestek fejlesztése terén elért, 
nemzetközi szinten elismert kutatási eredményei, valamint 
tudományszervezői és oktatói munkája elismeréseként

dr. Kacskovics Imre 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 

Biológiai Intézete Immunológiai Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára;

a vesepótló dialíziskezelés fejlesztésében és országos hálóza-
tának kialakításában betöltött jelentős szerepe, kimagasló 
színvonalú szakmai munkája elismeréseként

dr. Karátson András Rudolf 
az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Karának professor emeritusa;

kimagasló tudományos és példamutató oktatói, illetve szak-
mai közéleti tevékenysége, valamint az egyetem nemzetközi 
tudományos kapcsolatainak fejlesztése terén elért eredményei 
elismeréseként

dr. Kónya Zoltán 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi 

Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai 
Kar Kémiai Intézete Alkalmazott és Környezeti Kémia 

Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

a filmelmélet és -történet területén végzett kiemelkedő, fő-
ként a modern európai művészfilmekkel, illetve a művészet-
befogadás pszichológiai elméleteivel kapcsolatos kutatói-ok-
tatói munkája, valamint tudományszervező tevékenysége el-
ismeréseként

dr. Kovács András Bálint 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének igazgatója, 
Filmtudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

a diabetológia területén folytatott, nemzetközileg is elismert 
tudományos pályafutása, valamint a diabétesszel küzdő gyer-
mekek és családjaik érdekében végzett áldozatos munkája 
elismeréseként

dr. Körner Anna 
gyermekdiabetológus, a Magyar Tudományos Akadémia 

doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi 
Kara I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Diabétesz 

Osztályának habilitált egyetemi docense;

nemzetközi szinten is figyelemre méltó kutatásai, valamint az 
egyetem mérnökképzésének megújítását szolgáló sokoldalú 
oktatásszervezői és -fejlesztői tevékenysége elismeréseként

dr. Kristóf János 
Szent-Györgyi Albert-díjas vegyészmérnök, a kémiai 

tudomány doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Kémia 
Intézete Analitikai Kémia Intézeti Tanszékének egyetemi 

tanára;

a sebészet területén elért szakmai és tudományos eredményei, 
valamint a szegedi orvosképzés érdekében végzett kiemel-
kedő oktatói és oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként

dr. Lázár György 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi 

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának 
dékánja és Sebészeti Klinikájának tanszékvezető egyetemi 

tanára;

a farmakológia és farmakoterápia területén elért tudományos 
eredményei, valamint jelentős oktatói és oktatásszervezői 
munkája elismeréseként

dr. Leprán István 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara 

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi 
tanára;

az élelmiszer-fizikai kutatások területén elért eredményei, va-
lamint a magyar, angol és német nyelvű biofizikai képzésben 
végzett magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként

dr. Lőrinczy Dénes Márton 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi 

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara 
Biofizikai Intézetének egyetemi tanára;
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több évtizedes tudományos pályafutása során a függvény-
egyenletek és -egyenlőtlenségek elméletével kapcsolatos, 
nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, valamint 
szerteágazó oktatási tevékenysége elismeréseként

dr. Maksa Gyula 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni 

Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar 
Matematikai Intézete Analízis Tanszékének professor 

emeritusa;

a ritka betegségben szenvedők kezelése terén elért kimagasló 
szakmai eredményei, valamint a molekuláris genetikai labo-
ratóriumi diagnosztika magyarországi bevezetésében vállalt 
vezető szerepe elismeréseként

dr. Melegh Béla 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi 

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai 
Központja Orvosi Genetikai Intézetének intézetigazgató 

egyetemi tanára;

az anyagtudomány, különösen a mágneses és elektromágne-
ses anyagvizsgálat területén végzett, nemzetközileg is elis-
mert tudományos, valamint oktatói munkája elismeréseként

dr. Mészáros István Attila 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki 
Kara Anyagtudomány és Technológia Tanszékének 

egyetemi tanára;

az egyetemes európai értékek alapkövének számító keresz-
tény kultúra elkötelezett képviselőjeként folytatott, nemzet-
közi szinten is kiemelkedő vallásfilozófiai kutatómunkája 
elismeréseként

dr. Mezei Balázs Mihály 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István 

Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának 

vezetője, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
Keresztény Filozófiai Intézete Filozófia Tanszékének 

tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Vallástudományi 
Társaság elnöke;

a kétnyelvűséggel kapcsolatos hiánypótló nyelvészeti kutatá-
sai, nemzetközileg is elismert szakmai eredményei, valamint 
kiváló oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként

dr. Navracsics Judit 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon 
Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi 

Karának dékánja, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi 
Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára;

az áramlástechnika, különösen a hemodinamika és az 
aeroakusztika területén végzett tudományos és utánpótlás-ne-
velő munkája elismeréseként

dr. Paál György 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki 
Kara Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének 

tanszékvezető egyetemi tanára;

diofantikus egyenletek numerikus megoldása terén elért, vi-
lágviszonylatban is nagyra becsült eredményei, valamint az 
egyetemi informatikai kutatás és oktatás érdekében végzett 
munkája, illetve tudományos közéleti tevékenysége elismeré-
seként

dr. Pethő Attila Tamás 
Szent-Györgyi Albert-díjas matematikus, a Magyar 

Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem 
Informatikai Kara Számítógéptudományi Tanszékének 

egyetemi tanára;

a szilárd anyagok kémiai reakcióinak, szerkezetének és fázis-
átalakulásainak vizsgálata területén végzett több évtizedes 
kutatómunkája, valamint oktatói, illetve tudományszervezői 
tevékenysége elismeréseként

dr. Pokol György 
Apáczai Csere János-díjas kémikus, a kémiai tudomány 

doktora, a Magyar Tudományos Akadémia 
Természettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Szervetlen és 

Analitikai Kémia Tanszékének egyetemi tanára;

a globális környezeti problémák kutatásában elért, nemzet-
közi szinten is jelentős eredményei, valamint a szakmai köz-
életben betöltött vezető szerepe elismeréseként

dr. Rakonczai János 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi 

Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai 
Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete Természeti 

Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének egyetemi tanára;

az ionfolyadékok zöldkémiai alkalmazása, illetve a 
szteroidkémia terén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő 
tudományos eredményei, valamint példaértékű oktatói, okta-
tás- és kutatásszervezői munkája, továbbá szakmai közéleti 
tevékenysége elismeréseként

Skodáné dr. Földes Rita 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon 

Egyetem Mérnöki Kar Kémia Intézete Szerves Kémia 
Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

az anyagtudomány, elsősorban a finomszerkezet-vizsgálatok 
területén végzett sokrétű, nemzetközileg is elismert tudomá-
nyos, valamint iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként

dr. Szabó Péter János 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki 
Kara Anyagtudomány és Technológia Tanszékének 

tanszékvezető egyetemi tanára;

közel négy évtizedes, kimagasló tudományos pályája során a 
csillagászat területén folytatott kutatói és oktatói munkája, 
valamint széles körű tudománynépszerűsítő tevékenysége el-
ismeréseként

dr. Szatmáry Károly 
csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a 

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és 
Informatikai Kar Fizikai Intézete Kísérleti Fizikai 

Tanszékének egyetemi tanára;
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a számítógépes grafikában és az orvosi képalkotásban, illetve 
e területek meghatározó szoftvereiben alkalmazott módsze-
rek kidolgozásában elért jelentős eredményei, valamint isko-
lateremtő tevékenysége elismeréseként

dr. Szirmay-Kalos László 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki 
és Informatikai Kara Irányítástechnika és Informatika 

Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi tanár;

a hidrogeológia és a vízgazdálkodás területén végzett, nem-
zetközileg is elismert szakmai, illetve tudományos tevékeny-
sége, valamint számos külföldi és hazai egyetemen folytatott 
oktatói munkája elismeréseként

dr. Szűcs Péter 
bányamérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a 

Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának 
dékánja, a kar Környezetgazdálkodási Intézete 

Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszékének 
egyetemi tanára;

beszédakusztikai technológiák fejlődéséhez jelentős mérték-
ben hozzájáruló tudományos munkája, valamint a hallás- és 
beszédsegítő módszerek, illetve eszközök hazai kidolgozásá-
ban és bevezetésében betöltött kimagasló szerepe elismerése-
ként

dr. Vicsi Klára 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki 
és Informatikai Kara Távközlési és Médiainformatikai 

Tanszékének egyetemi magántanára;

a szerves kémia területén végzett kiváló kutatói és egyetemi 
oktatói tevékenysége, a tehetséggondozásban vállalt szerepe, 
valamint tudományos közéleti szervezőmunkája elismerése-
ként

dr. Wölfling János 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi 

Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai 
Kar Kémiai Tanszékcsoportja Szerves Kémiai Tanszékének 

tanszékvezető egyetemi tanára részére;

a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (katonai tagozat)
kitüntetést adományozott

kimagasló színvonalú hadtörténészi és oktatói pályafutása, 
valamint a hazai honvédtisztképzés modernizációjában elért 
eredményei elismeréseként

dr. Csikány Tamás Péter ezredes 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar Katonai Vezetőképző Intézet Hadtörténelmi, Filozófiai 

és Kultúrtörténeti Tanszékének egyetemi tanára, a 
Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és 

Kulturális Főosztályának vezetője részére;

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adományozott

a politikatudomány területén folytatott kiváló kutatói és 
elhivatott oktatói munkája, valamint a magyar politikai 
kultúra fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként

dr. Csizmadia Ervin 
politológus, a Magyar Tudományos Akadémia 

Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a 
Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, a 

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézetének docense;

a XVI–XVII. századi magyar zenetörténet egyik vezető hazai 
kutatójaként végzett elkötelezett munkája, valamint jelentős 
publikációi elismeréseként

Ferenczi Ilona 
Szabolcsi Bence-díjas és Károli Gáspár-díjas zenetörténész, 

a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének nyugalmazott 

tudományos főmunkatársa;

a szlovákiai magyarság nyelvhasználatának, illetve a kétnyel-
vűség törvényszerűségeinek és következményeinek kutatója-
ként elért eredményei, valamint iskolateremtő egyetemi okta-
tói munkája elismeréseként

dr. Lanstyák István 
nyelvész, a pozsonyi Comenius Egyetem 

Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékének egyetemi tanára részére;

Magyar Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést adományozott

a Szegedi Biológiai Kutatóközpont gazdálkodási feladatainak 
irányításában végzett eredményes, példaértékű munkája elis-
meréseként

D. Nagy Zsóka 
a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai 

Kutatóközpontjának nyugalmazott gazdasági igazgatója;

a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázati eljárásának koor-
dinálásában és lebonyolításában végzett több évtizedes tudo-
mányszervezői munkája elismeréseként

Kiss Mihályné Németh Ágnes 
a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának pályázati 

szakreferense részére.
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A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
2019. június 25-i ülésén hozott határozatai

33/2019. (VI. 25.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség a tudományos osztályok (I–XI.) doktori ügy-
rendjeinek módosításait áttekintette, a szabályszerűségi ellen-
őrzést lefolytatta. Az Elnökség a tudományos osztályok mó-
dosított doktori ügyrendjeit – 2019. szeptember 1-jei hatályba 
lépéssel – jóváhagyta.

34/2019. (VI. 25.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség a Biológiai Tudományok Osztálya módosított 
osztályügyrendjének szabályszerűségi ellenőrzését lefoly-
tatta, és az osztályügyrendet jóváhagyja. A módosított és az 
Elnökség által jóváhagyott osztályügyrend az Elnökségi jó-
váhagyást követő naptól hatályos.

35/2019. (VI. 25.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség megismerte az Akadémiai Kiadó Zrt.-nek az 
MTA alapítású folyóiratok alapítói jogának átruházására tett 
javaslatát. Az Elnökség kéri a tudományos osztályokat és a 
Vagyonkezelő Testületet, hogy tárgyalják meg és vélemé-
nyezzék az Akadémiai Kiadó Zrt.-től érkezett javaslatot. Az 
Elnökség – a véleményeknek az Akadémia Elnökéhez történő 
beérkezését követő ülésén – a beérkezett észrevételek figye-
lembevételével határoz a folyóiratok alapítói jogainak átadá-
sáról.

36/2019. (VI. 25.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség megismerte, és részletesen megtárgyalta a Ma-
gyar Tudományos Akadémia működését érintő törvényjavas-
latokról szóló tájékoztatást. Az Elnökség felkérte az MTA 
elnökét, hogy a törvény elfogadása esetén július második fe-
lében hívjon össze rendkívüli elnökségi ülést.

37/2019. (VI. 25.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség támogatja, hogy a Magyar Tudományos Akadé-
mia stratégiai tervének kidolgozására ad hoc elnöki bizottság 
jöjjön létre. A bizottság tagjai:

 − Kertész András osztályelnök (I. osztály)
 − Fésüs László osztályelnök (VIII. osztály)
 − Bozó László osztályelnök (X. osztály)

38/2019. (VI. 25.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai támogatják a Magyar Tudomány Ünnepe 
2019. évi rendezvénysorozat akadémiai kiemelt programjai-
nak terveit az előterjesztésben foglaltak szerint.

39/2019. (VI. 25.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség a Matematikai Tudományok Osztálya által kez-
deményezett, Prékopa András-díj alapítására irányuló díjala-
pítási szándékot támogatja, és a díj alapítását az előterjesztés-
ben foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja.

40/2019. (VII. 16.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség felhatalmazza az MTA elnökét, hogy az Akadé-
mia működését érintő törvényekből következő Alapszabály- 
és Ügyrendmódosítás kidolgozására eseti bizottságot hozzon 
létre, amely bemutatja az Elnökségnek a szabálymódosításra 
vonatkozó dokumentációt.

41/2019. (VII. 16.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai köszönetet mondanak az MTA Titkárság 
munkatársainak, hogy erőn felüli, fáradhatatlan munkájukkal 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
2019. július 16-i ülésén hozott határozatai

segítették az Akadémia vezetőit, tagjait és vezető testületeit a 
2018. június 12. óta a Magyar Tudományos Akadémia és az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium közt zajló tárgyalá-
sok során.

Az Elnökség kényszerűen fogadta, hogy a munkatársak 
egy része távozni kénytelen az Akadémia Titkárságáról.

42/2019. (VII. 16.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség támogatja az MTA elnökét, hogy az Eötvös 
Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Irányító Testületének hat 
tagjára vonatkozóan javaslatát megtegye a miniszterelnök 
felé.
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43/2019. (VII. 16.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség támogatja, hogy az „MTA Kiválósági Intézet” 
cím feltételrendszerének kidolgozására ad hoc bizottság jöj-
jön létre. A bizottság tagjai:

 − Bokor József alelnök – az ad hoc bizottság elnöke
 − Kosztolányi György osztályelnök (V. osztály)
 − Rácz Zoltán osztályelnök (XI. osztály)
 − Boda Zsolt választott elnökségi tag, főigazgató (MTA 
Társadalomtudományi Kutatóközpont)

 − Nagy Ferenc akadémikus, főigazgató (MTA Szegedi Bi-
ológiai Kutatóközpont)

44/2019. (VII. 16.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség támogatja, hogy a 2019. augusztus 31-én a Ma-
gyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatóintézet-hálózat 
intézményei (a 2018. december 21. és 2019. március 14. kö-
zött lefolytatott átvilágítás eredményeként) egy évig használ-
hassák az „MTA Kiválósági Intézet” címet.

45/2019. (VII. 16.) számú 
elnökségi határozat

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 
2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 42/B. § 
(5) bekezdésben, 46. § (1) bekezdésében és 2. mellékletében 
meghatározottak szerinti főhivatású kutatóhálózat elhelyezé-
sét, valamint a kutatóintézeti hálózat működtetését szolgáló, 
a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában és ezen kuta-
tóhelyek használatában lévő vagyonelemek használati jogá-
nak a KFItv.-ben meghatározottak szerinti ingyenes biztosí-
tása az MTA feladata. Az Elnökség egyetért azzal, hogy a 
törvényi kötelezettséget teljesíteni kell. A vagyonelemek 
használatba adása mind a tulajdonos MTA, mind a Kutatóhá-
lózat tudományos érdekeinek mentén történjék, az írásbeli 
előterjesztésben vázoltak szerint.

46/2019. (VII. 16.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség az Etele úti irodaház felújítás tervezés közbe-
szerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására tett javaslatot 
támogatja.

47/2019. (VII. 16.) számú 
elnökségi határozat

Az Elnökség megismerte az MTA Agrárinnovációs Centrum 
Projekt továbbfejlesztési elképzeléseit összegző Brunszvik-
tervről szóló tájékoztatást. Az Elnökség felkéri az MTA Elnö-
két, hogy a Brunszvik-terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó 
kiegészítését a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesz-
téséért felelős miniszterelnöki biztossal és Martonvásár Város 
polgármesterével egyetértésben végezze el.

48/2019. (VII. 16.) számú 
elnökségi határozat

A Magyar Tudományos Akadémia sajnálattal állapítja meg, 
hogy az Országgyűlés – a belföldi és a nemzetközi tudomá-
nyos közvélemény és az akadémiai kutatók egységes kiállása 
ellenére – elfogadta „A kutatás, fejlesztés és innovációs rend-
szer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításá-
hoz szükséges egyes törvények módosításáról” című törvény-
javaslatot, amely elveszi az ország legrégebbi, legtekintélye-
sebb, legnagyobb hazai és külföldi bizalmat élvező tudomá-
nyos szervezetének kutatóhálózatát. Különösen fájdalmas, 
hogy ez érdemi kritika és az új rendszer működésére vonat-
kozó kormányzati stratégia kidolgozása nélkül történt.

A magyar tudomány iránt érzett felelősségének tudatában 
az Akadémia a törvény hatálybalépése után is mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy képviselje a tudomány érdekeit, 
kiáll a tudomány szabadsága és a tudományos közélet tiszta-
sága mellett.

Nemzetközi kapcsolatai segítségével értékeli a kutatószer-
vezetek és az egyes kutatók munkáját, az egyes tudomány-
ágak helyzetét, támogatja új kutatási irányok kialakítását. 
Továbbra is fontos feladatának tekinti a tudomány népszerű-
sítését, a tudományos eredmények megjelenését az oktatás-
ban és a tudománydiplomáciát.

A Magyar Tudományos Akadémia az egész magyar tudo-
mányosságot képviseli. Vidéki és határon túli bizottságai, 
külső tagjai és külső köztestületi tagjai révén összekapcsolja 
a magyar tudósokat, bárhol is dolgozzanak. Közös fórumot 
nyújt egyetemi, kutatóintézeti, ipari kutatóknak. A természet-, 
a társadalom- és a bölcsészettudományok kutatói számára 
egyaránt lehetőséget nyújt a nézetek, módszerek, szemléletek 
ütköztetésére, megvitatására, a teljesítmények értékelésének 
legmagasabb szintű összehangolására.

A Magyar Tudományos Akadémia hű marad alapítója, Szé-
chenyi István szelleméhez.
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