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SZEM ÉLYI RÉSZ

A Magyar Köztársaság elnöke

a Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetés alapítá
sáról szóló 153/2001. (XI. 29.) KE határozat 3. pontjában 
foglaltak alapján

a KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME

kitüntetést adományozza

a magyar értelmiségi létet felelősséggel átérző, alkotó 
életművéért

ár. Solymosi Frigyes akadémikusnak.

Módi Ferenc s. k. 
a Köztársaság elnöke

JO G SZA BÁ LY O K

251/2002. (XII. 5.) Korm.rendelet

a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 
lebonyolításának szabályairól

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követke
zőket rendeli el:

L §

(1) Az állami tudomány- és technológiapolitika megva
lósításának közvetlen eszközei között kiemelt jelentőségűek 
a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (a továbbiak
ban: Nemzeti K+F Programok).

(2) A Nemzeti K+F Programok célja átfogó K+F tevé
kenység támogatása az alábbi témákban, nem érintve a 
külön jogszabályban meghatározott célelőirányzatokból 
nyújtható támogatásokat:

a) élettudományi kutatások,
b) információs és kommunikációs technológiák,
c) környezetvédelmi és anyagtudományi kutatások,
d) agrárgazdasági és biotechnológiai kutatások,
e) a nemzeti örökség és a jelenkori társadalmi kihívások 

kutatása.

2-§

A Nemzeti K+F Program meghirdetésével elérni kívánt 
hatások:

a) az ország versenyképességének növekedése, az élet
minőség javulása és a tudásalapú gazdaság, illetve társada
lom kiépülése,

b) a nemzeti kutatás-fejlesztési kapacitások hatékony ki
használása, ezek megerősödése, nemzetközi versenyképes
ségük, pályázati képességük javulása, a kutatás-fejlesztés

infrastruktúrájának és a kutatás-fejlesztési szféra fejlődésé
nek elősegítése,

c) a versenyszféra és a hazai kutatás-fejlesztési műhe
lyek kapcsolatainak erősödése, a tudomány, a technológia 
és az innováció területén a nemzeti és a nemzetközi együtt
működés fokozása, a nemzetközi kutatás-fejlesztési pályá
zatokon való részvétel bővülése.

3 -  §

(1) A Nemzeti K+F Programok forrása a költségvetési 
törvényben az Oktatási Minisztérium fejezetében jóváha
gyott előirányzat. Az előirányzat eszközeinek felhasználása 
és kiadásai felett döntési hatáskört az oktatási miniszter 
gyakorolja. Ezen előirányzat bevételeit és kiadásait az 
Oktatási Minisztériumnak a Magyar Államkincstár (a to
vábbiakban: Kincstár) által vezetett előirányzat-felhasz
nálási számlán kell nyilvántartani és kezelni. A Kincstárnál 
vezetett számla feletti rendelkezés tekintetében az Oktatási 
Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (a továbbiakban: 
OM Alapkezelő) — a 4. § (4) bekezdésének b) pontja sze
rinti döntésre figyelemmel — az Oktatási Minisztériumot 
teljes jogkörrel képviseli.

(2) A Nemzeti K+F Programok forrásai, annak működte
tésével, felhasználásával, a pályázat megismertetésével, a 
szerződések előkészítésével, nyilvántartásának egyes tárgyi 
és személyi feltételeivel, az ellenőrzéssel, a kutatás- 
fejlesztési eredmények bemutatásával és elterjesztésével 
kapcsolatos költségek fedezésére is felhasználhatók. Az e 
célra fordított felhasznált pénzeszközök mértéke nem ha
ladhatja meg a költségvetési törvényben a Nemzeti K+F 
Programok céljára meghatározott források 5%-át.

A programok működtetése és irányítása

4 -  §

(1) A pályázati struktúrát, a pályázatok értékelési és el
lenőrzési rendszerét az oktatási miniszter alakítja ki. A 
Nemzeti K+F Programok működésének koordinálására az 
oktatási miniszter Programirányító Testületet (a továbbiak
ban: IT), az egyes programokban Program Tanácsokat (a 
továbbiakban: PT) működtet.

(2) Az IT elnöke az Oktatási Minisztérium kutatás- 
fejlesztési helyettes államtitkára.

(3) Az IT tagjai: a Magyar Tudományos Akadémia kép
viselője, az Oktatási Minisztérium, a Gazdasági és Közle
kedési Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesz
tési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Nem
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Környezetvé
delmi és Vízügyi Minisztérium, az Egészségügyi, Szociá
lis és Családügyi Minisztérium, az Informatikai és Hír
közlési Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Gyermek-, 
Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Miniszterelnöki 
Hivatal kijelölt szakmai vezetője. Az IT-be az egyes tár
cák képviselőit az adott tárca minisztere jelöli ki. Ugyan
csak tagjai az IT-nek az egyes programok irányításával az 
oktatási miniszter által megbízott PT elnökök (a további
akban: PTE-k), valamint a hazai versenyszféra 3 kiemel
kedő képviselője. Az IT tagjait az oktatási miniszter kéri 
fel.
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(4) Az IT feladata:
a) a pályázati kiírások jóváhagyása,
b) a PT javaslatai alapján döntési javaslat készítése a 

miniszter számára a pályázatok elfogadásáról vagy elutasí
tásáról,

c) a programok időszaki beszámolóinak elfogadása,
d) javaslattétel az egyes projektek módosítására, finan

szírozásának felfüggesztésére vagy megszüntetésére,
e) évenkénti beszámoló készítése a Nemzeti Kutatási és 

Fejlesztési Programok előirányzat-felhasználásáról az Or
szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság számára.

(5) Az egyes programokban működő PT tagjait — az 
érintett minisztériumok javaslata alapján — az oktatási 
miniszter kéri fel és bízza meg.

(6) A PT feladata:
a) a pályázati kiírások előkészítése,
b) a pályázatok elbírálása és javaslattétel az IT számára 

projektek támogatására vagy elutasítására,
c) a projektek rendszeres szakmai ellenőrzése.
(7) A PTE a PT bevonásával évenként szakmai beszámo

lót készít az IT számára.
(8) A PT-k működésének technikai feltételeit az Oktatási 

Minisztérium biztosítja.

A támogatás feltételei

5.§

(1) A Nemzeti K+F Programokból támogatás pályázati 
rendszerben nyerhető el.

(2) A pályázati rendszer működtetésére vonatkozó rész
letes szabályokat, a forrásfelhasználás rendjét — a fejezetek 
és a költségvetési kutatóhelyek tekintetében a támogatással 
kapcsolatos tervezési, finanszírozási, gazdálkodási, számvi
teli és elszámolási rendszert az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet előírásait 
is érvényesítve —, a finanszírozás mértékét és módszerét, a 
kutatás folyamatos értékelését és annak módját, az ellenőr
zést, a jogkövetkezményeket és a támogatás folyósításának 
feltételeit az oktatási miniszter rendelettel szabályozza.

(3) Támogatásban részesülhet bármely olyan belföldi 
székhelyű jogi személy és jogi személyiség nélküli gazda
sági társaság, illetve azok konzorciuma, amely a projekt 
kutatás-fejlesztési tevékenységét Magyarországon kívánja 
végezni. Konzorciumi tagok lehetnek felsőoktatási intéz
mények, illetve kutatóintézetek szervezeti egységei is — 
tanszék, kutatócsoport, intézet stb. — amennyiben ehhez az 
intézmény hozzájárul. A pályázaton konzorciumi tagként 
részt vehetnek továbbá az EU tagállamaiban, illetve az EU 
Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keret- 
programjához társult országokban bejegyzett jogi személyi
séggel bíró szervezetek azzal a feltétellel, hogy a pályázat 
pénzügyi forrásaiból támogatásban nem részesülnek, és 
nem lehetnek a konzorcium vezetői.

(4) E rendelet alkalmazásában konzorciumnak minősül a 
pályázó szervezetek, illetve szervezeti egységek között 
létrejött, a pályázati kiíráshoz mellékelt együttműködési 
megállapodás mintának megfelelő együttműködési társulás. 
A konzorcium belső munkamegosztását és a szellemi alko
tások tulajdonjogára vonatkozó szabályozást a résztvevők a 
konzorciumi szerződésben határozzák meg.

6-§

(1) A Nemzeti K+F Programok eszközei a következő 
költségekre számolhatók el:

a) kizárólag az adott kutatási programban részt vevő 
kutatók, technikusok, egyéb kisegítő személyzet személyi 
jellegű ráfordításai a számvitelről szóló 2000. évi C. tör
vény (a továbbiakban: számviteli törvény) 79. §-a szerint,

b) kizárólag és folyamatosan kutatási-fejlesztési célra 
használt műszerek, gépek, berendezések beszerzési, bérleti 
vagy előállítási költségei, a számviteli törvény 47—48. és 
51. §-a szerint,

c) a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szüksé
ges ingatlanvásárlás, illetve építési tevékenység, ha az 
kísérleti terület, laboratórium vagy kísérleti üzem létesítését 
szolgálja a számviteli törvény 47—48. és 51. §-a szerint,

d) kizárólag az adott kutatáshoz kapcsolódó anyagfel
használás, igénybe vett szolgáltatások (konzultáció, techni
kai, kutatási szolgáltatások, közműszolgáltatás), egyéb 
szolgáltatások (szolgáltatási eljárási díj) költségei a számvi
teli törvény 78. §-ának (2)—(4) bekezdése szerint [a 
számviteli törvény 25. § (7) bekezdése szerinti szellemi 
termékek bekerülési értéke — támogatási szempontból — 
csak akkor vehető figyelembe, ha azokat a vállalkozás más 
szervezettől vásárolta],

e) amennyiben a konzorcium-vezető szervezet nem vál
lalkozás, legfeljebb 5% koordinációs költség is elszámolha
tó a konzorcium-vezető szervezet részére.

(2) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje költség- 
vetési szerv, a támogatásból részben vagy egészben létreho
zott vagy beszerzett eszköz kincstári vagyonnak minősül. 
Más kedvezményezett esetében a támogatásból részben vagy 
egészben létrehozott vagy beszerzett eszköz a kedvezménye
zett tulajdonába kerül. Ez utóbbi esetben az eszköz az előállí
tástól vagy a beszerzéstől számított 3 évig kizárólag a támo
gatást nyújtó előzetes írásbeli hozzájárulásával idegeníthető 
el, vagy terhelhető meg. Elidegenítés esetén az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet 
89. §-ának (2) bekezdését kell alkalmazni.

(3) Költségvetési szerv és más kedvezményezett együttes 
támogatása esetén a (2) bekezdés szabályait annak megfele
lően kell alkalmazni, ahogyan a kedvezményezettek a tá
mogatásból létrehozott vagy beszerzett eszközök tulajdon
jogáról előzetesen írásban megállapodtak.

7-§

(1) A Nemzeti K+F Programok pályázatain vissza nem 
térítendő támogatást lehet elnyerni.

(2) A támogatás feltételeiről, a támogatott és a támogató 
jogosultságairól, illetve kötelezettségeiről az OM Alapkeze
lő és a támogatott szerződésben állapodik meg.

(3) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje vállal
kozás, az egy projekthez nyújtható az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ának hatálya alá 
tartozó, bármely államháztartási forrásból származó összes 
támogatás maximális intenzitását a vállalkozásoknak nyúj
tott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes 
rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm.rendelet 12. §-a 
szerint, a jelen rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatáro
zott elszámolható költségekre tekintettel kell meghatározni.
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A pályázati rendszer ellenőrzése, értékelése

8-§

(1) A Nemzeti K+F Programok eszközeinek felhasználá
sáról az oktatási miniszter évente beszámol a Kormánynak. 
A Kormány a beszámolóról tájékoztatja az Országgyűlés 
Oktatási és Tudományos Bizottságát, valamint Tudomány- 
és Technológiapolitikai Kollégiumot.

(2) A Nemzeti K+F Programok utólagos értékelése során 
független külső szakértők vizsgálják meg a szerződés kere
tében végzett munka hatékonyságát, hasznosságát, a köz
vetlen és közvetett hatásokat.

(3) A Nemzeti K+F Programok eredményeiről a közvé
lemény számára szükség szerint, de legalább évente tájé
koztatást kell adni.

9.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép ha
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok lebo
nyolításának szabályairól szóló 201/2000. (IX. 29.) 
Korm.rendelet, valamint az azt módosító 71/2001. (IV. 20.) 
Korm.rendelet és a 196/2001. (X. 19.) Korm.rendelet.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai 
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről 
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 3. §- 
a alapján, a 62. cikkben foglaltaknak megfelelően, az Euró
pai Unió következő jogszabályaival összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz:

a) Közösségi keretszabály a kutatási-fejlesztési célú ál
lami támogatásról (HL C sorozat 45. szám; 1996.),

b) a Bizottság 69/2001. számú rendelete a Római Szer
ződés 87. és 88. cikkeiben foglalt állami támogatási szabá
lyok alkalmazásáról a csekély összegű támogatások vonat
kozásában (HL L sorozat 10. szám; 2001.).

252/2002. (XII. 5.) Korm.rendelet

a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról szóló 
98/1996. (VII. 10.) Korm.rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 
1995. évi CXXI. törvény 69. §-ának (1) bekezdésében 
adott felhatalmazás alapján a Kormány a Központi Mű
szaki Fejlesztési Alapprogramról szóló 98/1996. (VII. 10.) 
Korm.rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja:

l . §

(1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése g) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:

(Az Alapprogram eszközei a következő jogcímeken hasz
nálhatókfel:)

,,g) az Alapprogram kezelésével — így működtetésével, 
felhasználásával, a pályázat megismertetésével, a szerződé
sek előkészítésével, nyilvántartásának egyes tárgyi és sze

mélyi feltételeivel, valamint az ellenőrzéssel — kapcsolatos 
költségek fedezésére is felhasználhatók. Az e célra fordított 
felhasználás mértéke nem haladhatja meg a költségvetési 
törvényben a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram 
céljára meghatározott forrás 5%-át.”

(2) Az R. 4. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal 
egészül ki:

„E bekezdés szerinti támogatások esetében, amennyiben 
a támogatás tervezett összege meghaladja az 50 millió 
forintot, a döntést megelőzően, az OMFB véleményét meg 
kell kérni.”

(3) Az R. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(4) Pályázatot belföldi székhelyű jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállal
kozók, valamint magyar állampolgárságú és magyarországi 
állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek 
nyújthatnak be. A pályázaton konzorcium tagjaként részt 
vehetnek továbbá az EU tagállamaiban, illetve az EU Kuta
tási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprog
ramjához társult országokban bejegyzett jogi személyiség
gel bíró szervezetek azzal a feltétellel, hogy a pályázat 
pénzügyi forrásaiból támogatásban nem részesülnek, és 
nem lehetnek a konzorcium vezetői. Nem pályázhat, illetve 
nem részesíthető támogatásban az a gazdálkodó szervezet, 
amely csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt 
áll. Nem köthető szerződés azzal a gazdálkodó szervezettel, 
illetve nem részesíthető támogatásban az a gazdálkodó 
szervezet, amelynek az Alapprogram eszközeivel kapcsola
tos, szerződési kötelezettségen alapuló, 60 napot meghala
dó lejárt tartozása vagy köztartozása van.”

2.§

(1) Az R. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(3) A pályázati kiírásban meghatározott feltételek sze
rint, illetve kérelemre előleg adható. Az előleg összegére és 
folyósításának módjára a 217/1998. (XII. 30.) 
Korm.rendelet 91. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni.”

(2) Az R. 5. §-a a következő (4)—(5) bekezdéssel 
egészül ki:

„(4) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje vállal
kozás, az egy projekthez nyújtható. Az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ának hatálya alá 
tartozó, bármely államháztartási forrásból származó összes 
támogatás maximális intenzitását a 163/2001. (IX. 14.) 
Korm.rendelet 12. §-a szerint, a támogatás terhére elszá
molható költségek körét pedig a 163/2001. (IX. 14.) 
Korm.rendelet 3. számú melléklete szerint kell meghatá
rozni.

(5) Az e rendelet 4. §-ának (1) bekezdése c) és d) pontja
iban megjelölt jogcímek alapján nyújtott támogatások cse
kély összegű támogatásnak minősülnek. Csekély összegű 
támogatásokra vonatkozóan a 163/2001. (IX. 14.) 
Korm.rendelet 40. § (4) bekezdésében foglaltak az irány
adók. Amennyiben a kedvezményezett vállalkozás, akkor 
csekély összegű támogatás jogcímen három év alatt kapott 
támogatásainak jelenértéke nem haladhatja meg a százezer
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eurónak megfelelő forint összeget. Ezen a jogcímen nem 
részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevé
kenykedő vállalkozások és az exporthoz közvetlenül kap
csolódó tevékenységek.”

3- §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő ren
delkezés lép:

„( 1) Az Alapprogram eszközeinek felhasználásáról ké
szített beszámolót az oktatási miniszter megküldi:

a) véleményezésre az Országos Műszaki Fejlesztési Bi
zottságnak,

b) az Országgyűlés költségvetési, gazdasági, tudomá
nyos és innovációs ügyekkel foglalkozó bizottságainak, 
illetve

c) a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumnak.”

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép ha
tályba, rendelkezéseit azonban a folyamatban levő ügyek
ben is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított 
előleg kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása esetén 
az e rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződések
re — azok módosítását követően — kérelemre folyósítha

tó akkor is, ha ezen igényét a kedvezményezett a pályáza
tában vagy igénylésében korábban nem jelezte, illetve nem 
kérte.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti az R. módosításáról szóló 158/2001. (IX. 12.) 
Korm.rendelet 4. §-a, valamint az R. 4. § (1) bekezdésének 
e) és f) pontja.

(4) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz törté
nő csatlakozásáról szóló nemzetközi egyezményt kihirdető 
törvény hatálybalépésének napjával az R. 4. §-ának (4) 
bekezdése e rendelet 1. § (3) bekezdésével módosított első 
mondatában a „magyar állampolgárságú és” szövegrész 
hatályát veszti.

(5) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai 
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről 
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi 1. törvény 3. §- 
a alapján, a 62. cikkben foglaltaknak megfelelően, az Euró
pai Unió következő jogszabályaival összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz:

a) Közösségi keretszabály a kutatási-fejlesztési célú ál
lami támogatásról (HL C sorozat 45. szám; 1996.),

b) a Bizottság 69/2001. számú rendelete a Római Szer
ződés 87. és 88. cikkeiben foglalt állami támogatási szabá
lyok alkalmazásáról a csekély összegű támogatások vonat
kozásában (HL L sorozat 10. szám; 2001.).

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
állásfoglalásai

a 2002. november 26-án megtartott üléséről

1. A Magyar Tudomány Napja és a közgyűlés értékelése
Előterjesztő: Vizi E. Szilveszter

Vizi E. Szilveszter elnök szóbeli beszámolójában rend
kívül sikeresnek értékelte a 2002. évi tudomány napi ren
dezvénysorozatot. Fokozódott az érdeklődés iránta, amely 
részben a Mindentudás Egyeteme rendezvénysorozatnak is 
köszönhető. A központi rendezvényen a Kormány és a 
politikai élet számos prominens képviselője részt vett. 
Medgyessy Péter miniszterelnök beszédet mondott. 
Kormányelőterjesztés készül, hogy a Magyar Tudomány 
Napját törvénybe iktassák. A törvénytervezetet Glatz Fe
renc, az MTA volt elnöke véleményezi jelenleg. A jövő évi 
tervekkel kapcsolatban Vizi E. Szilveszter ismertette, hogy 
a Tudomány Napjához is kapcsolódva nemzetközi fórum 
kerül megrendezésre Budapesten, Budapest Science Forum 
címmel, melynek témája Knowlegde and Society lesz.

Kolozsvárott megrendezésre került az első erdélyi Ma
gyar Tudomány Napja, amelyen a Magyar Tudományos 
Akadémia is képviseltette magát. A rendezvény kapcsán 
Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke és Egyed Ákos az 
Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke az intézmények együtt
működéséről szándéknyilatkozatot írt alá. A házsongárdi

temetőben felavatták az ott eltemetett magyar akadémiku
sok emlékművét.

Meskó Attila főtitkárhelyettes köszönetét mondott vala
mennyi, rendezésben közreműködő munkatársának.

Az elnökség 30/2002. állásfoglalása
Az elnökség a beszámolót köszönettel tudomásul vette.

2. A 2002. november 4-ei közgyűlés határozatának vég
legesítése
Előterjesztő: Somlyódy László

Somlyódy László, a Határozatszövegező Bizottság elnö
ke ismertette az elkészült határozati javaslatot.

Keviczky László alelnök javasolta, hogy kerüljön bele a 
szövegbe a Doktori Szabályzattal kapcsolatban elhangzott, 
a Doktori Tanács Ügyrendjére vonatkozó kiegészítések 
(internet, határidők kérdése).

Kroó Norbert főtitkár javasolta a 12. pontot kiegészíteni 
a „nyugdíjba vonulásuk alkalmával” szöveggel.

Bazsa György ismertette, hogy mivel nem vett részt a 
közgyűlésen, a jegyzőkönyv hitelesítését a meghallgatott
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eredeti magnófelvétel alapján végezte el. Javasolta továbbá, 
hogy a határozatok 1. pontjában töröljék a „nagy figye
lemmel hallgatta meg” formát, helyette az egyszerűbb 
„meghallgatta” kerüljön a végleges szövegbe és kisebb 
stiláris változást javasolt a 4. pontra vonatkozólag is.

Az elnökség 31/2002. állásfoglalása
Az elnökség a fenti kiegészítésekkel — egyhangú szava

zással — megállapította a 2002. november 4-ei közgyűlés 
határozatainak végleges szövegét.

3. Tá jékoztató az Akadémia 2003. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Kroó Norbert

Kroó Norbert főtitkár röviden ismertette az Akadémiá
nak a Parlament elé beterjesztett költségvetését.

Vizi E. Szilveszter elnök kiegészítette a kiküldött anya
got azzal, hogy a határon túli magyarok támogatására vo
natkozó sor csak látszólag mutat csökkentést, a tavalyi 147 
millió forint várhatóan 2003-ban is rendelkezésre áll, de 
ebből 100 millió Ft az Arany János Közalapítvány kezelé
sébe került, hogy kedvezőbben, ösztöndíjak formájában 
lehessen kifizetni azokat. Felhívta továbbá az elnökség 
figyelmét arra, hogy a későbbiekben elnökségi állásfoglalás 
lesz szükséges a költségvetésen felül kapott plusz összegek 
tudományterületek közötti elosztásáról.

Az elnökség 32/2002. állásfoglalása
Az elnökség köszönettel tudomásul vette a tájékoztatást.

4. Beszámoló a Magyar Tudomány c. folyóirat 2002. évi
működéséről, valamint a 2003. évi terveiről
Előterjesztő: Csányi Vilmos

Csányi Vilmos, a Magyar Tudomány főszerkesztője rö
viden kiegészítette a kiküldött írásos anyagot, beszámolva a 
folyóirat körüli változásokról, további terveikről. Ismertette 
a felmerült problémákat is. Véleménye szerint a Magyar 
Tudomány folyóirat funkciója az, hogy a különböző szakte
rületeket tájékoztassa, és részben a társadalom felé is ilyen 
tájékoztatási funkciókat lásson el. így a cél érdekében nép
szerűbb, profi megoldásokat kell alkalmazni. A lap anyagi 
helyzetéről is beszámolt, hiszen az átvétel időpontjában 
kifejezetten rossz anyagi helyzetben vette át a folyóiratot. 
Külön problémaként említette az internetes megjelenést, 
szükség lenne egy aktív internet site-ra. A CD-melléklete- 
ken szeretnék folytatni az archiválást.

A vitában a résztvevők egyetértettek azzal, hogy a folyó
irat magas színvonalú, továbbá jó irányba történt az elmoz
dulás az előző évekhez képest. Vizi E. Szilveszter javasol
ta, hogy legyen a közeljövőben egy tematikus szám, amely 
kifejezetten a határokon túli magyar tudományossággal 
foglalkozna. Enyedi György felhívta a figyelmet arra, hogy 
a tematikus számok mellett azért továbbra is fordítsanak 
figyelmet a „vegyes” számokra. Győry Kálmán osztályel
nök javasolta, hogy a tudományos osztályok életéből is 
közölje esetleg a Magyar Tudomány a leglényegesebb 
eseményeket (pl. nemzetközi elismerések). Vizi E. Szil
veszter ezzel kapcsolatban ismertette, hogy a Kommuniká

ciós Titkárság is gyűjti az ilyen témájú anyagokat, hiszen 
ezek nagyon fontosak a magyar tudomány láttatásában.

Az elnökség 33/2002. állásfoglalása
1. Az elnökség köszönetét fejezte ki Csányi Vilmos fő- 

szerkesztőnek a lap megújításában végzett tevékenységéért.
2. Az elnökség a beszámolót elfogadta azzal, hogy a lap 

2003. évi költségvetésének megállapítására a hivatali rend 
keretében kerül sor.

5. Összefoglaló beszámoló a Székház működéséről
Előterjesztő: Meskó Attila

Meskó Attila főtitkárhelyettes beszámolt a székház mű
ködéséről, kiegészítve az áprilisi beszámolót az azóta eltelt 
időszak adataival.

Vizi E. Szilveszter elnök kiegészítésként elmondta, hogy 
a tájékoztató nagyon fontos volt, mivel a székház leterhelt
sége túl nagy volt az elmúlt időszakban, ezen változtatni 
kell. Az Akadémiai Klubbal kapcsolatban elmondta, hogy 
annak jelenlegi helyzete stabil, a konyha is a klub tulajdo
nába került.

Kroó Norbert főtitkár ismertette, hogy a tavalyi év óta a 
székház fenntartási költségeit költségvetési forrásból, míg a 
felújításokat a bevételekből fedezik. Tervezik az alagsorban 
nagy létszámú fogadások tartására alkalmas helyiség kialakí
tását is, csökkentve ezzel az emeleti részek leterheltségét.

Az elnökség 34/2002. állásfoglalása
Az elnökség a beszámolót elfogadta.

6. Előterjesztés az Akadémia nemzetközi kapcsolatairól.
Előterjesztő: Kroó Norbert

Kroó Norbert főtitkár a helyszínen kiosztott írásos anyag 
háttereként kiegészítésként ismertette, hogy tovább emel
kedik a nemzetközi kapcsolatok jelentősége. Az európai 
tudománypolitika rendszere átalakulóban van. Az Európai 
Unió 6. keretprogramjában Magyarország és a többi csatla
kozni kívánó ország teljes jogú tagként vesz részt. A hang
súlyok eltolódtak Európában. Rájöttek, hogy a frakcionált 
tudománypolitika miatt Európa versenyképtelenné válik 
Amerikával szemben. Néhány éven belül várható, hogy 
megvalósul a European Research Council. Ennek létrejötte a 
finanszírozásban új helyzetet teremt, hiszen a tudomány egy 
része „közös európai zsebből” kaphat finanszírozást. Prob
léma, hogy az európai fiatal kutatók viszonylag későn tudnak 
önálló kutatásba fogni. Ezért indul az Unióban a Young 
Scientist Grant program, amelynek célja, hogy a legkiemel
kedőbb európai kutatóknak olyan grantot adjon, amely a 
fizetésükön felül lehetőséget ad arra, hogy egy kisebb cso
porttal szabadon választott helyszínen folytassa kutatásait.

Kroó Norbert hangsúlyozta, hogy a csatlakozás ellenére 
más, EU-n kívüli országokkal is fontos a jó kapcsolatok 
ápolása. Jelen helyzetben különösen fontosak a kétoldalú 
kapcsolatok. Vonatkozik ez a USA-ra, ahol az NAS-vel és 
a NSF-fel különösen jók a kapcsolataink. Orosz és japán 
kapcsolataink szintén erősödhetnek. Problémát jelent azon
ban, hogy a jövő évi költségvetésben a nemzetközi kapcso
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latokra szánt összeg azonos az ez évivel. Itt nem sikerült 
emelést elérni.

Enyedi György elmondta, hogy a kétoldalú kapcsolatok 
fontossága mellett erősödik a nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés ott, ahol nagyobb léptékű projektre nyílik 
alkalom. A kiosztott anyagból kimaradt, hogy létezik a társa
dalomtudományoknak is nemzetközi szervezete, az Inter- 
netional Social Science Council, amely az ICSU-nak a meg
felelője. Ennek tagja a Magyar Tudományos Akadémia is. A 
szervezet éppen 50 éves. Javasolta, hogy a jövő évi Budapest 
Science Forum előkészületeibe ezt a társaságot is vonják be.

Az elnökség 35/2002. állásfoglalása
Az elnökség a beszámolót köszönettel elfogadta.

7. Egyebek között

7.1. Vizi E. Szilveszter elnök tájékoztatta az elnökség 
tagjait, hogy a Bolyai-díj alapítói megkeresték azzal a ké
réssel, hogy a díj bizottságba hét akadémikust delegáljon az 
Akadémia. Javasolta, mivel a díjbizottság működésében 
akadémikusok amúgy is részt vesznek, ezért az MTA testü
letileg vegyen részt annak munkájában. Továbbá a későb
biekben javaslatokat kér a díjazott személyére.

Az elnökség 36/2002. állásfoglalása
Az elnökség egyhangúlag támogatta a javaslatot, hogy az 

Akadémia mint testület hét tagot delegáljon a díjbizottságba.

7.2. Vizi E. Szilveszter elnök röviden tájékoztatta az el
nökséget az egyetemi városokban szerveződő akadémiai 
klubokkal kapcsolatban. A három javasolt helyszín (Győr, 
Kaposvár és Sopron) közül az utóbbi kettőben már előreha
ladtak a tárgyalások az önkormányzattal.

A vitában a többi régió helyzetét is ismertették a hozzá
szólók. Enyedi György felhívta a figyelmet arra, hogy a 
téma indokolná a szabályozást: szabályozni kellene ezen 
klubok számát, továbbá a kapcsolatot a területi bizottságok 
és a klubok között.

7.3. Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy az MTA 
szerződést kötött a Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetségével.

7.4. Hámori József alelnök ismertette, hogy az UNESCO 
javaslatára nemzetközi Kodály-díj került kiírásra. Párizsban 
az UNESCO főbizottság fogja eldönteni, hogy kétévente ki 
kapja a díjat, amelyet a magyar kormány finanszíroz. Kérés 
az Akadémia felé, hogy a jövő tavasszal megjelenő pályá
zatra reagáljon.

7.5. Kroó Norbert főtitkár tájékoztatta az elnökséget, 
hogy a visegrádi országok akadémiáinak három éve kezdő
dött főtitkári rendszeres találkozójára legutóbb ez év no
vember 24—25-én, Mátraházán került sor, ahol megvitat
ták a 6. keretprogramot és az aktuális tudománypolitikai 
kérdéseket.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
DOKTORI SZABÁLYZATA

I. fejezet 

ALAPELVEK 

A doktori cím

1.

(1) A Magyar Tudományos Akadémia doktora (Doctor 
Academiae Scientiarum Hungaricae, rövidítve: D.Sc., a 
továbbiakban: MTA doktora) tudományos cím annak ado
mányozható, aki

a) tudományos fokozattal rendelkezik;
b) tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi 

körei előtt ismert, kiemelkedő tudományos kutatói munkás
ságot fejt ki;

c) az általa művelt tudományszakot a tudományos foko
zat megszerzését követően jelentős eredeti tudományos 
eredménnyel gyarapította, azzal hozzájárult a tudomány 
továbbfejlődéséhez;

d) nem áll bíróság közügyektől eltiltó ítéletének hatálya 
alatt;

e) a cím megszerzésének egyéb feltételeit teljesíti.

(2) A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvény 28. paragrafusában foglalt felhatalmazás 
alapján a jelen szabályzat hatályba lépésétől a korábban 
szerzett „tudomány(ok) doktora” fokozat — a név meg
tartásával —  az MTA Doktora tudományos címmel 
egyenértékű. A korábban szerzett „tudomány(ok) dokto
ra” fokozat feljogosít az „MTA Doktora” tudományos 
cím viselésére.

Szervezeti alapclvek

2.

(1) Az MTA doktora tudományos cím megszerzéséért 
indított eljárásban (a továbbiakban: doktori eljárás) a tu
dományos tevékenység megítéléséről érdemi döntést csak 
testület hozhat, titkos szavazással, a többségi elv alapján.

(2) Az MTA doktora cím odaítéléséről kizárólag a Ma
gyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa (a további
akban: Doktori Tanács) dönthet.

(3) A doktori eljárásban közreműködő személyek, illető
leg testületek tagjai — ha a jelen szabályzat kivételt nem 
állapít meg — az MTA rendes tagjai, levelező tagjai, az 
MTA doktora címmel, vagy azzal egyenértékű tudományos 
fokozattal rendelkező köztestületi tagok lehetnek.

(4) A doktori eljárásban a közreműködők személyesen 
vesznek részt: a helyettesítésük nem megengedett.

Eljárási alapclvek
3.

(1) Az MTA doktora tudományos cím (a továbbiakban: 
doktori cím) a jelen szabályzat szerint lefolytatott doktori

eljárásban ítélhető oda annak, aki az ahhoz szükséges ér
demi tudományos követelményeknek megfelel.

(2) A doktori eljárás kérelemre indul. Kérelmet az nyújt
hat be, aki a doktori címet megszerezni kívánja (kérel
mező).

(3) A kérelmező az eljárás kezdeményezésével elismeri 
és kötelezőnek fogadja el a doktori eljárás lefolytatására a 
jelen szabályzatot és az ahhoz tartozó szabályokat. A dok
tori eljárásban az államigazgatási eljárás általános szabályai 
nem alkalmazhatók, a meghozott döntések sem bíróság, 
sem közigazgatási szerv előtt nem tehetők vitássá.

(4) A doktori eljárásban a kérelmező személyesen jár el: 
képviselete nem megengedett.

4.

(1) A doktori eljárásban a kérelmező — a tudományszak 
megjelölésével — tudományos munkásságát, teljesítmé
nyét, az azt tanúsító tényeket maga tartozik bemutatni és 
igazolni. A kérelmező más szellemi alkotását sajátjaként 
nem tüntetheti fel; köteles egyértelműen elkülöníteni saját 
eredményeit másokétól.

(2) Külföldön szerzett tudományos fokozat vagy tudo
mányos cím honosításaként a doktori cím nem ítélhető oda.

5.

(1) Sem a kérelmező, sem más nem befolyásolhatja 
a doktori ügyben eljáró testületeket és személyeket véle
ményük kialakításában, illetőleg döntésük meghozatalá
ban.

(2) A doktori eljárásban a közreműködők érdek nélkül, 
pártatlanul, elfogulatlanul, kizárólag tudományos ismerete
ik és meggyőződésük alapján járnak el.

(3) A Doktori Tanácsot érdemi döntésének meghozatalá
ban bíróság vagy közigazgatási szerv döntése, illetőleg 
fegyelmi határozat nem köti.

6 .

(1) A doktori eljárás — az eljáró testületek zárt tanács
kozása kivételével — nyilvános. A nyilvánosság kivétele
sen korlátozható, ha az titokvédelmi okból indokolt.

(2) A doktori eljárás írásban és szóban folyik: a szóbeli 
eljárásról írásbeli feljegyzést, jegyzőkönyvet, összefoglalót 
kell készíteni és az iratokhoz mellékelni.

(3) A doktori ügyben eljáró testületek tagjai akkor jogo
sultak szavazásra, ha az ülésen az ügy tárgyalásakor mind
végig jelen vannak.

7.
(1) Az odaítélt doktori cím nem vonható vissza, kivéve, 

ha utóbb megállapítható, hogy az odaítéléskor a kérelmező 
egészben vagy részben, ismeretei szerint is, más szellemi 
alkotását sajátjaként mutatta be, és ezzel a doktori ügyben 
eljárókat megtévesztette vagy tévedésben tartotta.
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(2) Aki bíróság közügyektől való eltiltó ítéletének hatálya 
alatt áll, doktori címét nem használhatja, az abból eredő 
jogokat nem gyakorolhatja, kötelezettségeit nem teljesítheti.

8.

Az doktori cím megszerzéséről közhiteles okiratot kell 
kiállítani.

II. fejezet

AZ ELJÁRÓ SZERVEZET 

A doktori ügyben eljáró testületek cs személyek

9.

(1) A doktori eljárásban testületként eljáró szervek:
a) a Doktori Tanács;
b) a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága;
c) az MTA tudományos osztályai;
d) az MTA tudományos bizottságai;
e) a Doktori Tanács esetenként megbízott bizottságai;
j)  a bíráló bizottságok.

(2) A doktori eljárásban személyében egyedül jár el kü
lön meghatározott ügyekben:

a) a Doktori Tanács elnöke, társelnöke és titkára;
b) az előterjesztő;
c) a hivatalos bíráló;
d) a szakértő;
e) az MTA Doktori Tanácsa Titkárságának vezetője.

(3) A doktori eljárásban az igazgatási és végrehajtási fel
adatokat az MTA Doktori Tanácsának Titkársága látja el.

A Doktori Tanács

10.

(1) A Doktori Tanács 25 tagú. A Doktori Tanácsnak az 
MTA minden tudományos osztálya részéről legalább két 
tagja van. Ugyanez irányadó a Doktori Tanács póttagjaira is.

(2) A Doktori Tanács tagjait és póttagjait az MTA köz
gyűlése választja három évre. A tagok egymást követő 
időszakokban egyszer újraválaszthatók.

(3) A Doktori Tanács póttagjait az előző bekezdésekben 
írt módon és számban kell megválasztani. A póttagság a 
tagsággal azonos időtartamra szól.

(4) Ha a Doktori Tanács tagja lemond, két hónapnál 
hosszabb ideig akadályoztatott feladata ellátásában, vagy 
meghal, helyette a Doktori Tanács elnöke az MTA tudo
mányos osztálya szerint illetékes póttagot kéri fel — a 
megbízás időtartamának megjelölésével — a közreműkö
désre.

1 1 .

A Doktori Tanács tagjainak és póttagjainak személyére 
— az MTA tudományos osztályainak véleménye alapján — 
jelölőbizottság tesz javaslatot az MTA közgyűlésének. A 
közgyűlés a tagok és póttagok személyéről egyszerű szava
zattöbbséggel dönt.

9

12.

A Doktori Tanács megválasztása után tagjai közül — tit
kos szavazással — megválasztja elnökét, társelnökét és 
titkárát, továbbá megállapítja működési szabályait és ügy
rendjét, mint a jelen szabályzathoz tartozó szabályokat.

13.

(1) A Doktori Tanács hatáskörébe tartozik különösen:
— működésének szabályai és ügyrendjének meghatáro

zása,
— az Ügyrendi Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
— a doktori eljárás megtagadása,
— kérelmező személyi alkalmasságának (habitusának) 

megállapítása tudományos munkássága alapján,
— a doktori nyilvános vita engedélyezése, hivatalos bírá

lók és a bíráló bizottság megbízása,
— döntéshozatal a doktori cím odaítéléséről,
— a nyilvánosság korlátozása egyes doktori ügyekben 

titokvédelmi okból.

Ezekben az ügyekben a Doktori Tanács zárt ülésen dönt, 
„igen”-nel vagy „nem”-mel szavazással: a szavazástól való 
tartózkodás nem megengedett. Mindegyik tisztségviselőnek 
és tagnak egyenlő szavazata van.

(2) A Doktori Tanács ülése abban az esetben határozat- 
képes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Érvényes 
döntéshez általában a jelenlévők 50 százalékot meghaladó, 
egynemű szavazata szükséges. A jelen Szabályzatban külön 
említett esetekben — így pl. a doktori cím odaítéléséhez és 
visszavonásához — a jelenlévők kétharmadának „igen” 
szavazata szükséges.

(3) A Doktori Tanács ülésein az ügyeket előterjesztés 
alapján tárgyalja.

14.

(1) A Doktori Tanács elnökének hatáskörébe tartozik 
különösen a tanács ülésének összehívása, az ülés napirend
jének megállapítása, az előterjesztők kijelölése, a tanácsko
zás vezetése, az oklevelek aláírása és ünnepélyes átadása.

(2) A doktori cím megszerzését tanúsító okiratot az elnök 
— akadályoztatás esetén a társelnök — és a titkár írja alá.

A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága

15.

(1) A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága (a továbbiak
ban: Ügyrendi Bizottság) elnökét és két tagját az MTA 
Gazdaság- és Jogtudományi Osztálya javaslata alapján 
három évre a Doktori Tanács elnöke bízza meg.

(2) Az Ügyrendi Bizottság elnöke és tagjai jogászok. 
Ügyrendjüket együttesen határozzák meg és azt a Doktori 
Tanács hagyja jóvá.

(3) Az Ügyrendi Bizottság kizárólag a doktori eljárás 
szabályszerűségét vizsgálja, különösen a jelen szabályzat
ban meghatározott esetekben, azt kifogásoló bejelentés 
alapján: saját kezdeményezésére nem jár el.

(4) Az Ügyrendi Bizottság akkor határozatképes, ha el
nöke és két tagja az ülésen jelen van. Döntésüket szótöbb

AKADEMIA1 ÉRTESÍTŐ
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séggel hozzák: a szavazástól való tartózkodás nem megen
gedett.

(5) Az Ügyrendi Bizottság jogorvoslatként kizárólag az 
eljárás szabályszerűségéről dönt. Döntése a doktori eljárás
ban résztvevőkre kötelező.

(6) Az Ügyrendi Bizottság igazgatási-titkársági felada
tait az MTA Titkárságának Jogi és Igazgatási Főosztálya 
látja el.

Az MTA tudományos osztályai

16.

(1) A doktori cím odaítélését, teljes felelősséggel az 
MTA tudományos osztályai készítik elő. A tudományszak 
és tudományág sajátosságainak megfelelő érdemi követel
ményeket és a vizsgálat módját osztályügyrendjükben ma
guk állapítják meg. Az osztályügyrendek doktori eljárásra 
vonatkozó részét az MTA tudományos osztályai és a Dok
tori Tanács egy-egy képviselőjéből álló eseti bizottság — 
amelynek titkári feladatait a Doktori Tanács Titkárságának 
vezetője látja el — készíti el és terjeszti jóváhagyásra a 
Doktori Tanács elé.

(2) A doktori eljárásban az MTA tudományos osztályai 
hatáskörébe tartozik tudomány-szakukban különösen:

a) döntés arról, hogy
— a doktori eljárás rövid értekezés alapján lefolytat- 

ható-e;
— a doktori eljárásban milyen idegen nyelv alkalma

zása fogadható el;
b) szakvélemény készítése és állásfoglalás a kérelmező 

tudományos munkásságáról;
c) javaslat

— a hivatalos bírálók kijelöléséről;
— a bíráló bizottság kijelöléséről;
— a doktori cím odaítéléséről.

(3) A doktori eljárásban az MTA tudományos osztályá
nak ülése akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal 
rendelkező tagjainak legalább a fele jelen van. Rövid érte
kezés alapján lefolytatható eljárás engedélyezéséről, a ké
relmező tudományos munkásságáról (habitusáról) szóló 
állásfoglalás, továbbá a doktori cím odaítéléséről szóló 
javaslat kialakítása érdekében az osztály zárt tanácskozás
ban, 0-1-2-3 pontértékü szavazatokkal hoz határozatot. Ez 
akkor pozitív, ha a pontok száma eléri a jelenlévők által 
adható legnagyobb összpontszám kétharmadát. A hivatalos 
bírálók és a bíráló bizottság kijelöléséről az ülés nyílt sza
vazással, egyszerű szótöbbséggel alakítja ki javaslatát.

Az MTA tudományos bizottságai

17.

(1) A doktori eljárásban az MTA tudományos osztályá
nak hatáskörébe tartozó szakvéleményt, illetőleg állásfogla
lást az osztály tudományágban illetékes tudományos bizott
sága készíti elő, vitatja meg előzetesen, és terjeszti elő az 
osztálynak. Ennek során konkrét vizsgálattal értelmezi és 
értékeli a kérelmező közleményeit és az azokra történt 
hivatkozásokat.

(2) A doktori eljárásban az illetékes tudományos bizott
ságjavaslatot tesz a hivatalos bírálók személyére és a bíráló 
bizottság összetételére.

(3) A tudományos bizottság javaslatának kialakítását cél
zó vitában a bizottság valamennyi tagja részt vesz, a szava
zásban azonban csak a Szabályzat 2. pontjának (3) bekez
désében felsorolt személyek. Kivételes esetben a tudomá
nyos bizottság javaslata alapján, az MTA tudományos 
osztálya által jóváhagyott két, PhD fokozattal rendelkező 
tag is szavazásra jogosult.

(4) A tudományos bizottság ülése a doktori eljárásban 
akkor határozatképes, ha azon a doktori eljárásban szava
zatijoggal rendelkező tagjainak legalább a fele jelen van. A 
tudományos bizottság álláspontját 0-1-2-3 pontértékű sza
vazatokkal alakítja ki, majd azt írásban érdemben indokol
ja. A javaslatot támogatónak kell tekinteni, ha a jelenlevők 
által adható legnagyobb pontszám kétharmadát eléri a sza
vazatok pontértéke.

A Doktori Tanács eseti bizottságai

18.

(1) A doktori eljárás lefolytatása érdekében a Doktori 
Tanács eseti szakértői bizottságot hozhat létre akkor, ha az 
eljárásban való közreműködésre az MTA tudományos 
osztályának a tudományágnak megfelelő tudományos bi
zottsága nincs, különösen új tudományterületek esetében, 
illetőleg, ha több tudományág művelőinek együttműködése 
szükséges (interdiszciplináris bizottság). Az eseti bizottság 
az MTA tudományos bizottsága helyett jár el.

(2) Az eseti bizottságok eljárására az MTA tudományos 
bizottságaira irányadó szabályokat kell megfelelően alkal
mazni.

(3) A Doktori Tanács meghatározott ügycsoportok inté
zésére is létrehozhat eseti bizottságokat: így különösen 
eseti bizottságokat hoz létre a Magyar Tudományos Aka
démiáról szóló 1994. évi XL. törvény 29. paragrafus (2) 
bekezdésében meghatározott feladatának ellátására, a Tu
dományos Minősítő Bizottságtól átvett tudományos minősí
tési ügyek érdemi határozattal való befejezése érdekében. E 
feladatok ellátásának szabályait az 1. számú melléklet tar
talmazza.

A bíráló bizottság

19.

(1) A kérelmező tudományos teljesítményének részletes 
érdemi vizsgálatát — a doktori mű alapján — bíráló bizott
ság végzi. A bíráló bizottság elnökből, titkárból, és leg
alább öt, legfeljebb hét tagból áll.

(2) A bíráló bizottságot a kérelmező munkásságának 
megfelelő szakemberek közül az MTA illetékes tudomá
nyos osztályának javaslata alapján a Doktori Tanács bízza 
meg.

(3) Ha az érintett szakterületnek megfelelő akadémikus 
vagy MTA doktora címmel rendelkező személyekből bíráló 
bizottság nem hozható létre, bíráló bizottsági tagsággal 
kivételes esetben doktori (PhD) fokozattal rendelkező sze
mélyt is meg lehet bízni. A bíráló bizottságban tagként 
legfeljebb két, PhD fokozattal rendelkező járhat el.
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(4) A bíráló bizottság folytatja le az elbírálásra benyúj
tott mű nyilvános vitáját, a doktori művet minősíti, és ja
vaslatot terjeszt elő a doktori cím odaítéléséről.

(5) A bíráló bizottság abban az esetben határozatképes, 
ha annak elnöke, titkára és legalább négy tagja a nyilvános 
vitán — annak megkezdésétől a vita berekesztéséig — 
jelen volt.

Az előterjesztő

20.

(1) A doktori eljárásban a kérelmező tudományos tevé
kenységének vizsgálatát és annak eredményeit — a bíráló 
bizottság előtt lefolytatható nyilvános vita kivételével — az 
ügyben eljáró testület számára előterjesztő mutatja be.

(2) Előterjesztő a tudományág szerint illetékes szakem
ber, aki az eljáró testület tagja, ennek hiányában pedig erre 
felkért szakértő lehet.

(3) Az előterjesztőt a Doktori Tanácsban az elnök, az 
MTA tudományos osztályán az osztály elnök, a tudományos 
bizottságban annak elnöke bízza meg a feladat elvégzésével.

(4) A Doktori Tanácsban a doktori ügynek egy, az MTA 
tudományos osztályán és a tudományos bizottságban két, 
az eseti (interdiszciplináris) bizottságban legfeljebb bárom 
előterjesztője lehet.

(5) A Doktori Tanácsban az előterjesztő a szakmailag 
illetékes tanácstag. Ha olyan tudományágban nyújtanak be 
kérelmet a doktori cím megszerzéséért, amelyben a Doktori 
Tanácsnak egyetlen tagja sem illetékes szakmailag, az 
ügyet — a Doktori Tanács elnökének felkérésére — szakér
tő (22. pont) terjeszti elő.

(6) Az előterjesztők távollétében a doktori ügy nem tár
gyalható.

A hivatalos bíráló

21.

(1) A doktori eljárásban a kérelmező tudományos tevé
kenységének a nyilvános vitán való bemutatása érdekében, 
a doktori mű részletes érdemi vizsgálatának és elemzésének 
elvégzésére hivatalos bírálókat kell megbízni.

(2) A hivatalos bírálók száma háromnál kevesebb nem 
lehet. A hivatalos bírálókat — szakmai illetékességük sze
rint — az MTA tudományos osztályának javaslata alapján 
kell megbízni ugyanazon szempontok alapján, mint ame
lyek a bíráló bizottságra (19. pont, (3) bekezdés) érvénye
sek azzal, hogy a hivatalos bírálók közül csak egy lehet 
PhD fokozattal rendelkező.

(3) Hivatalos bírálóként — különösen indokolt esetben 
— legfel jebb egy külföldi szakember bízható meg.

A szakértő

22.

(1) A Doktori Tanács elnöke szakértőt bízhat meg abban 
az esetben, ha a kérelmező tudományos teljesítményének 
megítélése

— a doktori eljárás lefolytatásának engedélyezése, a 
doktori vitára bocsátás vagy

— a doktori cím odaítélése során

11

az MTA illetékes tudományos osztálya és bizottsága, illető
leg a hivatalos bírálói vélemények alapján nem egyértelmű, 
s az más módon nem tisztázható.

(2) Ha a Doktori Tanács tagjai között nincs a tudomány
ág szerint megfelelő előterjesztőnek alkalmas tag, akkor a 
feladat ellátására elsősorban a tudományos osztály tagját 
vagy a tudományos bizottság elnökét kell felkérni.

(3) A szakértő személyének kiválasztására a bíráló bi
zottság tagjára vonatkozó szabályt (19. pont, 3. bekezdés) 
kell alkalmazni.

A kizárás

23.

(1) A doktori eljárásból ki van zárva, és az érdemi elbírá
lásban nem működhet közre az, aki

— érdekellentétben áll a kérelmezővel;
— a kérelmező közeli hozzátartozója, illetőleg hozzátar

tozója (Polgári Törvénykönyv 685. paragrafus b) 
pont);

—-munkahelyi vezetője vagy beosztottja, közvetlen 
munkatársa, azonos egységnél (pl. tanszék, kutató- 
csoport) dolgozik;

— megbízója, ha a megbízás öt évnél nem régebbi;
— háromnál több esetben társszerzője a pályázat téma

körében;
— akinek tudományos fokozatszerzés, vagy habilitáció 

érdekében benyújtott munkáját a kérelmező hivatalos 
bírálóként véleményezte, vagy annak elbírálásában 
részt vett;

— akitől az ügyben való tárgyilagos állásfoglalás más 
okból nem várható el.

(2) Nem lehet hivatalos bíráló és a bíráló bizottság tagja, 
aki az eljárás alapjául szolgáló doktori mű által felhasznált 
bármely munkában a kérelmező társszerzője, vagy a kérel
mezővel azonos munkahelyen dolgozik.

III. fejezet

A DOKTORI ELJÁRÁS 

A doktori cím iránti kérelem

24.

(1) A doktori cím megszerzése iránti eljárás megindítását 
— a (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hiányában 
az kérelmezheti, aki

— magyar állampolgár,
— külföldön élő nem magyar állampolgár, de magyarnak 

vallja magát;
— külföldi, aki Magyarországon él;
— külföldi, aki külföldön él, de munkássága a magyar 

tudományossághoz tartozik.

(2) Nem jogosult az eljárás megindításának kérelmezésé
re, aki

a) cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnok
ság-, illetőleg közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll,
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b) egyetemi végzettséggel nem rendelkezik,
c) tudományos fokozattal nem rendelkezik,
cl) a jelen szabályzat rendelkezése folytán e jogosultsá

gában időlegesen korlátozott személy.

25.

(1) A doktori cím megszerzése iránti kérelmet legkoráb
ban az egyetem által odaítélt doktori (PhD) vagy az azzal 
egyenértékű tudományos fokozat megszerzésétől számított 
öt év elteltével lehet benyújtani.

(2) Az előző bekezdésben foglalt ötéves várakozási idő 
alól indokolt esetben az MTA illetékes tudományos osztá
lyának javaslata alapján a Doktori Tanács felmentést adhat.

(3) A doktori eljárás lefolytatása iránti kérelmet a jelen 
szabályzat 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvá
nyon vagy annak adatait tartalmazó beadvánnyal az MTA 
Doktori Tanácsának Titkárságához kell benyújtani, s abban 
meg kell jelölni azt a tudományszakot és tudományágat, 
amelynek művelésében elért eredményeivel kívánja a ké
relmező a doktori címet megszerezni.

(4) A kérelemhez mellékelni kell
a) az egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolatát,
b) a doktori (PhD) vagy azzal egyenértékű tudományos 

fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát, külföldön 
szerzett tudományos fokozat (PhD) esetén az oklevél köz
jegyző által hitelesített másolatát és a hivatalos magyar 
nyelvű fordítását, továbbá, ha annak honosítása megtörtént, 
az arról szóló okiratot,

c) a tudományos pályafutásról szóló önéletrajzot,
d) a kérelmező valamennyi tudományos publikációjának 

jegyzékét, külön feltüntetve azon munkákat, melyek a tudo
mányos fokozat megszerzését követő időszak kutatói munká
jának eredményei, elkülönítve az egyszerzős közleményeket,

e) a kérelmező tudományos publikációira való hivatko
zások jegyzékét,

f) a kérelmező saját megítélése szerint jelentősnek vagy 
jellemzőnek tartott és a tudományos fokozat megszerzését 
követő időszak eredményeit tartalmazó tudományos publi
kációk közül ötnek egy-egy példányát,

g) a kérelmező által készített doktori müvet,
h) a doktori mű összefoglalóját,
i) az eljárási díj befizetését igazoló iratot,
j)  bármely más anyagot, amelyet az MTA tudományos 

osztálya ügyrendjében előír.

(5) Az egyetemi végzettséget és a doktori (PhD) vagy az
zal egyenértékű tudományos fokozat megszerzését igazoló 
oklevelet eredeti példányban be kell mutatni az MTA Dok
tori Tanácsának Titkárságánál, amely azt tartozik megvizs
gálni, és arra vonatkozó megállapítását írásban rögzíteni a 
doktori ügyben eljáró személyek, illetőleg testületek számára.

(6) A doktori eljárás lefolytatása iránti kérelmet minden 
év februárjában és szeptemberében lehet benyújtani.

A doktori mű

25/A

(1) A doktori cím megszerzése iránti kérelemhez olyan 
doktori művet kell mellékelni, amely önmagában véve is

alkalmas a kérelmező eredeti tudományos teljesítményének 
értékelésére, megítélésére, valamely tudományos kérdés 
megoldásának bemutatása alapján.

(2) Doktori mű lehet
— a cím elnyerése érdekében készített értekezés,
— a kérelem benyújtása előtt legfeljebb 3 évvel koráb

ban megjelent önálló könyv,
— rövid értekezés, amely a kérelmező önálló tudomá

nyos tételeit foglalja össze,
szakmailag megvitatható és értékelhető formában, megfele
lő mellékletekkel ellátva.

(3) A doktori műhöz külön összefoglalást kell mellékelni.
(4) A doktori mű alapformája az értekezés és az önálló 

könyv. A rövid értekezés kivételes forma. Az MTA tudo
mányos osztályai — a tudományos bizottságaik előzetes 
állásfoglalásának figyelembevételével — döntenek arról, 
hogy a kérelmező által már elért, általánosan elismert, ki
emelkedő, nagy hatású tudományos teljesítmények (pl. 
életmű, tudományos alkotás) vagy a tudományszakban 
általános témaművelési mód alapján az egyes esetekben a 
doktori eljárás lefolytatható-e rövid értekezés alapján.

(5) A doktori mű formájára, terjedelmére irányadó elő
írásokat az MTA tudományos osztályai állapítják meg.

(6) Ha a doktori műben foglalt eredményeket a kérelmező 
másokkal együttműködve érte el, és abban saját teljesítménye 
kétséget kizáróan nem állapítható meg, az MTA osztályának 
felhívására a kérelmező tartozik a társszerzők nyilatkozatát 
benyújtani annak érdekében, hogy kétséget kizáróan elkü
löníthető legyen a kérelmező saját teljesítménye.

Nyelvhasználat

26.

(1) A doktori eljárás lefolytatása iránti kérelem és mel
lékletei idegen nyelven is benyújthatók, és az eljárás rész
ben vagy egészben idegen nyelven folytatható le, ha a 
megjelölt nyelv használatát az MTA illetékes tudományos 
osztálya megengedte.

(2) A doktori eljárásban tolmács nem alkalmazható. Az 
eljárásban csak az vehet részt, aki annak nyelvét érti és 
beszéli.

Társszerzőség

27.

(1) Ha többen egyazon művel, közös teljesítménnyel kí
vánnak doktori címet szerezni, a doktori mű létrehozásában 
való közreműködésük arányát meg kell jelölniük.

(2) Oszthatatlan közös teljesítmény alapján, vagy ha a 
részesedés aránya nem tisztázott, a doktori cím nem ítélhe
tő oda.

(3) Minden pályázó külön készíti el összefoglalóját. Az 
együttes, vagy külön védés lehetőségéről a Doktori Tanács 
dönt.

28.

(1) Ugyanaz a mű ismételten nem szolgálhat a doktori 
cím megszerzésére irányuló eljárás alapjául.
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(2) Nem lehet eljárást kezdeményezni ugyanazzal a mű
vel, amelyet tudományos fokozat megszerzésére már fel
használtak.

Hiánypótlás

29.

Ha a kérelem hiányos — nem felel meg a jelen szabály
zat 25. pontjának (4)—(5) bekezdésében felsorolt vala
mennyi követelménynek — a hiányok pótlására az MTA 
Doktori Tanácsának Titkársága tartozik felhívni a kérelme
zőt. Ha a hiánypótlásra való felhívásnak a kérelmező a 
felhívás kézbesítésétől számított három hónapon belül nem 
tesz eleget, az eljárást meg kell szüntetni. E formai okból 
hozott megszüntető határozat nem akadálya annak, hogy a 
kérelmező bármikor új doktori eljárás lefolytatását kérje, 
azonban az új eljárás díját be kell fizetnie, a korábbiét pe
dig nem igényelheti vissza.

A kérelem visszavonása

30.

A kérelmező a doktori eljárás lefolytatására benyújtott 
kérelmét az eljárás bármely szakaszában külön indoklás 
nélkül visszavonhatja. A kérelem visszavonása alapján az 
MTA Doktori Tanácsa Titkárságának vezetője az eljárást 
megszünteti. A megszüntetés napjától számított két éven 
belül új doktori eljárásra nem kerülhet sor. A befizetett 
eljárási díj visszafizetését a kérelmező nem igényelheti.

Az illetékesség

31.

(1) Ha a doktori eljárás lefolytatásának formai akadálya 
nincs, a Doktori Tanács elnöke a kérelmet és mellékleteit a 
kérelmező tudományos tevékenységének és a benyújtott mű 
tárgya alapján az MTA tudományszak szerint illetékes 
tudományos osztályának küldi meg.

(2) A tudományszak szerinti illetékesség az MTA tudo
mányos osztályának, a tudományág szerinti illetékesség az 
MTA tudományos bizottságának illetékességét jelenti. Az 
MTA tudományos osztályait és azok tudományos bizottsá
gait a tudományági illetékesség megjelölésével a 3. számú 
melléklet sorolja fel.

32.

(1) Az MTA tudományos osztálya a kérelmet abból a 
szempontból vizsgálja meg, hogy annak alapján elvileg 
melyik tudományszakban és tudományágban bírálható el a 
kérelem, a kérelmező helyesen jelölte-e meg azt a tudo
mányágat, amelyben a doktori címet megszerezheti. Erről a 
következő döntések hozhatók:

a) az MTA tudományos osztálya az eljárásban való köz
reműködésre illetékesnek tartja magát: megállapítja az 
érintett tudományágat, és kijelöli az eljárás előkészítésére 
az illetékes tudományos bizottságát,

b) az MTA tudományos osztálya az eljárásban való köz
reműködésre nem tartja magát illetékesnek, javaslatot tesz 
általa illetékesnek tartott osztályra és erről a Doktori Taná
csot értesíti,

c) az MTA tudományos osztálya illetéktelenségét állapít
ja meg azzal, hogy álláspontja szerint a doktori eljárás 
lefolytatására a tárgykörben illetékes osztály nincs, a ké
relmet a Doktori Tanácsnak visszaküldi.

(2) Ha a kijelölt tudományos bizottság — 32. pont (1) 
bekezdés a) — az ügyben illetéktelenségét állapítja meg, az 
MTA tudományos osztálya vagy másik tudományos bizott
ságához továbbítja a kérelmet, vagy a tudományos bizott
sági feladatoknak az adott ügyben való ellátására eseti 
szakértői bizottság létrehozását javasolja (18. pont (1) 
bekezdés) a Doktori Tanácsnak. Eseti szakértői bizottságot 
kell megbízni akkor is, ha az adott ügy vitelére alkalmas 
bizottság nyilvánvalóan nincs, vagy ha a másodszorra kije
lölt bizottság is illetéktelenségét állapította meg.

(3) Ha az MTA azon tudományos osztálya állapítja meg 
illetéktelenségét, amelyhez egy másik osztály javaslatára 
került, a kérelmet — 32. pont (1) bekezdés b) —, az ügyet 
a Doktori Tanács elé terjeszti. Ugyanígy kell eljárni abban 
az esetben is, ha az MTA tudományos osztálya szerint 
egyáltalán nincs illetékes osztály az adott ügyben a doktori 
eljárásban való közreműködésre — 32. pont (1) bekezdés c).

Az illetékesség az eljárásra bocsátást követően nem 
vizsgálható. Annak a tudományágnak a megjelölése, 
amelyben a kérelmező a doktori címet megszerezheti, az 
eljárásra bocsátás után nem változtatható meg.

Az eljárás megtagadása

34.

(1) Azokban az ügyekben, amelyekben az eljárásban 
való közreműködésre az MTA tudományos osztályai illeté
kességüket kizárták (32. pont (3) bekezdés), a Doktori 
Tanács elnöke egyeztető megbeszélést folytat az érintett 
osztályok elnökeivel és szakértői véleményt kérhet eseti 
megoldás kialakítása végett. Ha ennek során sem állapítha
tó meg az, hogy melyik tudományágban bírálható el a kére
lem, és az eljárásban az MTA-nak melyik tudományos 
osztálya járhat el, a Doktori Tanács megállapítja, hogy az 
eljárás lefolytatására nincs mód és ezért az eljárásra bocsá
tást megtagadja.

(2) A Doktori Tanács az eljárás lefolytatását abban az 
esetben is megtagadja, ha arra a doktori eljárásban hasz
nálni kívánt nyelven — az MTA illetékes tudományos 
osztálya szerint — nincs mód.

(3) Az eljárás megtagadásáról szóló határozat ellen érdemi 
szakmai szempontokra alapított jogorvoslatnak nincs helye.

(4) Ha a felkért hivatalos bírálók közül öten nem vállal
ják a bírálati vélemény elkészítését — függetlenül az álta
luk megjelölt indoktól — a kérelmező személyi alkalmas
ságát ismételten tárgyalni kell.

A doktori eljárásra bocsátás

35.

(1) A doktori kérelemről először — az előterjesztők írás
ban benyújtott és szóban előadott szakvéleménye alapján
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— az MTA illetékes tudományos bizottsága foglal állást. 
Az állásfoglalás három részből áll:

aj annak a tudományágnak a megjelölése a kérelmező 
munkássága és doktori műve alapján, amelyben a doktori 
kérelem elbírálható;

b) javaslat a kérelmező tudományos munkásságának 
megítéléséről;

c) javaslat a bírálók és a bíráló bizottság kijelöléséről. 
Hivatalos bírálónak legalább 5, a bíráló bizottságba leg
alább 7 (elnök, titkár és legkevesebb 5 tag) arra alkalmas 
szakembert kell megjelölni, akkor is, ha a tudományos 
bizottság negatívan ítéli meg a kérelmező tudományos 
munkásságát.

Az állásfoglalást az MTA illetékes tudományos osztá
lyának és az MTA Doktori Tanácsa Titkárságának kell 
megküldeni.

(2) A kérelmező tudományos munkásságának értékelését 
a jelen szabályzat 1. pont (1) bekezdése b) és c) pontjában 
foglaltak és az osztályügyrendek (16. pont (1) bekezdés) 
alapján kell elvégezni, különös tekintettel a kérelmező azon 
tudományos eredményeire, amelyek rangos — tudomány- 
szaktól függően nemzetközi, illetőleg hazai — folyóiratok
ban, egyéb kiadványokban megjelentek, és külön kell érté
kelni az azokra való hivatkozásokat is.

(3) Ha a kérelmező szakmai tevékenységének alapos 
megismeréséhez szükséges, a bizottság meghallgathatja a 
kérelmezőt, felkérheti, hogy előadásban ismertesse tudo
mányos munkásságát, illetőleg főbb önálló tudományos 
eredményeit, továbbá kutatóhelyet kereshet meg írásbeli 
információszerzés céljából.

36.

(1) Az MTA tudományos osztálya —  illetékes bizottsá
gának javaslata alapján -— megvizsgálja a kérelmező tudo
mányos munkásságát és arról érdemben indokolt állásfogla
lást nyújt be a Doktori Tanácshoz. A kérelmező tudomá
nyos munkásságának értékelése során — ügyrendjének 
megfelelően, tudománymetriai szempontok figyelembevé
telével is — értékeli a kérelmező közleményeit, különös 
tekintettel az önálló és a társszerzőkkel készített közlemé
nyekre, és az azokra történt hivatkozásokat. Vizsgálja to
vábbá a kérelmezőnek a tudományos utánpótlás képzésé
ben és a hazai tudományos közéletben betöltött szerepét, 
valamint — tartósan külföldön tartózkodó kérelmező ese
tében — a hazai kutatóhelyekkel való kapcsolatát.

Állásfoglalása kialakítása során az osztály a kérelmező 
doktori művét részleteiben nem vizsgálja, kivéve azt az 
esetet, ha az nyilvánvalóan nem felel meg a doktori tudo
mányos munka általánosan elvárható ismérveinek.

(2) A Doktori Tanács a kérelemhez tartozó iratok, az 
MTA illetékes tudományos bizottságának javaslata és az 
illetékes tudományos osztály állásfoglalása alapján először 
a kérelmező személyi alkalmasságáról (Doktori Szabályzat
1. pont (1) bekezdés) dönt. A Doktori Tanács erről titkos 
szavazással hozza meg határozatát. A személyi alkalmasság 
megítélése abban az esetben pozitív, ha az ülésen jelenlé
vők kétharmada támogatja a kérelmet. Ennek hiányában a 
kérelmet elutasítja.

a) Ha a Doktori Tanács határozata a kérelmező személyi 
alkalmasságáról megegyezik az MTA illetékes tudományos 
osztály szakvéleményével, a doktori eljárás késedelem 
nélkül folytatódik a (3) bekezdésben foglaltak szerint.

b) Ha a Doktori Tanács a kérelmező személyi alkalmas
ságáról az MTA illetékes tudományos osztályának állásfog
lalásával ellentétes tartalmú határozatot hoz, az eljárás úgy 
folytatódik, hogy a Doktori Tanács indokolással ellátott 
határozatát — amelynek indokolása különösen arra tér ki, 
hogy a kérelmező szakmai alkalmasságának megítélésében 
milyen vitatható adatok, illetőleg tények merültek fel, vagy 
ezek hiánya mennyiben állapítható meg —  az MTA illeté
kes tudományos osztályának megküldi abból a célból, hogy 
az — tudományos bizottságának bevonásával — ismételten 
vizsgálja meg a kérelmező alkalmasságát, a megjelölt 
szempontokra tekintettel.

c) Az MTA illetékes tudományos osztálya fenti megke
resésre adott állásfoglalásának tárgyalására a Doktori Ta
nács ülésére meghívja az illetékes osztály elnökét, illetőleg 
az általa kijelölt osztálytagot. A Doktori Tanács ülésén 
titkos szavazással a kérelmet vagy elutasítja, vagy az eljárás 
lefolytatását engedélyezi.

(3) Ha a Doktori Tanács engedélyezi az eljárás lefolytatá
sát, egyidejűleg — az MTA illetékes osztálya javaslatának 
megfelelően — megbízza a hivatalos bírálókat és a bíráló 
bizottságot, s erről a kérelmezőt értesíti. Az eljárás lefolytatá
sának engedélyezése a doktori művet nem minősíti.

(4) Ha a Doktori Tanács a kérelmező személyi alkalmas
ságát pozitívan ítéli meg, azonban a doktori vitára bocsátást 
nem engedélyezi (Szabályzat 40. pont), az e határozat meg
hozatalától számított öt éven belül benyújtott ismételt kére
lem esetén a személyi alkalmasságot nem kell vizsgálni.

(5) Ha a Doktori Tanács a kérelmező személyi alkalmas
ságát negatívan ítéli meg, az e határozat meghozatalától 
számított három éven belül a kérelmező újabb doktori eljá
rást nem kezdeményezhet.

(6) A személyi alkalmasság hiányát megállapító határo
zat ellen érdemi, szakmai szempontokra alapított jogorvos
latnak nincs helye.

37.

(1) A kérelmező elfogultságra vagy összeférhetetlenségre 
(23. pont) hivatkozással kifogásolhatja a hivatalos bírálók 
és a bíráló bizottság tagjai személyéről szóló határozatot, 
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kifogást 
az MTA Doktori Tanácsa Titkárságának kell bejelenteni. E 
határidő elteltével kifogás nem nyújtható be.

(2) Kifogás esetén, annak megalapozottságáról és a kizá
rásról az Ügyrendi Bizottság dönt.

38.

(1) A hivatalos bíráló, a bíráló bizottság tagja elfogult
ságra vagy összeférhetetlenségre (23. pont) hivatkozással 
megtagadhatja az eljárásban való közreműködést a határo
zat kézhezvételétől számított 15 napon belül, vagy más 
méltányolható okból azt visszautasíthatja. Ebben az esetben 
a hivatalos bírálatra, illetve bíráló bizottsági tagnak mást 
kell kijelölni.
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(2) Az előző bekezdésben és a 37. pont (1) bekezdésében 
megjelölt határidő letelte után a Doktori Tanács megbízást 
ad a hivatalos bírálati vélemény elkészítésére.

A hivatalos bírálói vélemény

39.

(1) A hivatalos bírálóknak a doktori művet az MTA 
Doktori Tanácsának Titkársága megküldi. Lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy ha igénylik, az ügyben rendelkezésre 
álló iratokat megtekinthessék.

(2) A hivatalos bírálók megbízatásuk kézhezvételétől 
számított három hónapon belül tartoznak véleményüket 
írásban benyújtani az MTA Doktori Tanácsának Titkársá
gához. A határidőt — a hivatalos bíráló kérelmére — a 
Doktori Tanács elnöke egyszer, legfeljebb három hónappal 
meghosszabbíthatja. Ha a határidő eltelik, és a hivatalos 
bíráló véleményét nem nyújtja be, a Doktori Tanács elnöke 
15 napon belül visszavonja a megbízást, egyben új hivata
los bírálót bíz meg, az MTA illetékes osztálya által megje
lölt személyek közül.

(3) A hivatalos bíráló véleményében — a kérelem 25. 
pont (4) bekezdés g) és h) szerinti melléklete alapján — 
részletesen értékeli a doktori mű tudományos eredményeit 
és hiányosságait, hogy az hiteles adatokat tartalmaz-e, és 
ennek alapján nyilatkozik arról, hogy a nyilvános vita kitű
zését, továbbá a mű elfogadását vagy elutasítását javasolja. 
Elfogadást akkor kell javasolni, ha a bíráló bizonyítottnak 
látja, hogy a kérelmező a doktori cím odaítélésének a jelen 
szabályzat 1. pont (1) bekezdés c) szerinti feltételét kielé
gíti. Feltételes javaslat nem tehető.

(4) A hivatalos bírálói véleményeket a kérelmezőnek 
meg kell küldeni, aki a véleményekben foglaltakra írásban 
köteles válaszolni.

A doktori vitára bocsátás

40.

(1) A Doktori Tanács a hivatalos bírálók véleménye 
alapján dönt a doktori vitára bocsátásról.

a) A doktori vitát engedélyezni kell, ha a hivatalos bírá
lók többsége bírálati véleményében a cím odaítélését java
solja.

b) A doktori vita nem engedélyezhető, ha egyetlen hiva
talos bíráló sem javasolja bírálati véleményében a cím 
odaítélését.

(2) Ha a Doktori Tanács nem engedélyezi a vita lefolyta
tását, a doktori kérelmet elutasítja. E határozat meghozata
lától számított három éven belül a kérelmező újabb doktori 
eljárást nem kezdeményezhet.

(3) A doktori vitára bocsátást megtagadó határozat ellen 
érdemi szakmai szempontokra alapított jogorvoslatnak 
nincs helye.

41.

(1) A doktori művet és a hivatalos bírálói véleményeket 
a bíráló bizottság valamennyi tagjának legkésőbb a nyilvá
nos vitát megelőzően 15 nappal a Doktori Tanács Titkársá
ga tartozik megküldeni.

(2) A doktori eljárásra bocsátott művet az MTA Doktori 
Tanácsának Titkársága az MTA Könyvtárában és egy — az 
illetékes osztály által kijelölt — szakkönyvtárban helyezi 
el, a vita előtt legalább 30 nappal, hogy az bárki számára 
megismerhető legyen.

Érdemi kifogás

42.

(1) A nyilvános vitára bocsátott doktori müvei, illetőleg 
az abban foglalt tudományos tétellel szemben megfelelő 
érveléssel — előzetesen írásban, vagy a nyilvános vita 
során szóban — bárki szakmai kifogást támaszthat (érdemi 
kifogás).

(2) Ha a bíráló bizottság tagjának fenntartása van az elbí
rálás tárgyát képező tudományos eredményekkel kapcso
latban, azt érdemi kifogásként tartozik legkésőbb a nyilvá
nos vitán írásban előterjeszteni.

(3) A nyilvános vita után érdemi kifogás nem terjeszthe
tő elő.

A nyilvános vita

43.

(1) A doktori vita — kivételes esetektől eltekintve — 
nyilvános. A nyilvános vita helyét és időpontját az MTA 
Doktori Tanácsának Titkársága tűzi ki, s azt megelőzően 
harminc nappal hirdetőtábláján meghirdeti; az MTA illeté
kes tudományos osztálya és tudományos bizottsága tagjai
nak, valamint az érintett egyetemeknek és kutatóintézetek
nek arra meghívót és összefoglalást küld. Mások meghívá
sáról a kérelmező gondoskodhat.

(2) A nyilvános vita abban az esetben tartható meg, ha a 
határozatképes bíráló bizottság (19. pont (5) bekezdés) előtt 
a kérelmező és a hivatalos bírálók megjelentek. A vita 
megtartásának nem akadálya, ha a hivatalos bírálók közül 
egy hiányzik, kivéve ha a hiányzó bíráló negatív véleményt 
adott. Amennyiben a negatív véleményt adott bíráló a vitán 
nem jelenik meg, és kellő módon nem indokolja távolma
radását, helyette új bíráló kérhető fel.

(3) A nyilvános vitát a bíráló bizottság elnöke vezeti.

44.

(1) A nyilvános vitán a kérelmező tudományos eredmé
nyeinek lényegét szabad előadásban ismerteti.

(2) A nyilvános vita során bárki elmondhatja véleményét 
a kérelmező doktori művéről, annak tudományos tételeiről. 
A vita akkor zárható le, ha hozzászólásra további jelentke
ző már nincs.

(3) A nyilvános vita során a kérelmezőnek érdemi vá
laszt kell adnia valamennyi érdemi kifogásra, a hivatalos 
bírálóknak pedig nyilatkozniuk kell arról, hogy a vélemé
nyükre adott választ elfogadják-e.

(4) A bíráló bizottság a javaslattételről a nyilvános vita 
után zárt tanácskozásban, titkos szavazással 0-1-2-3 pontér
tékű szavazatokkal dönt. A bíráló bizottság valamennyi tagját 
azonos szavazati jog illeti meg. A doktori cím odaítélését 
abban az esetben javasolhatja, ha a pontok száma eléri a 
jelenlevők által adható legnagyobb pontszám kétharmadát.
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(5) A bíráló bizottság javaslatában értékeli a kérelmező 
doktori művében foglalt teljesítményét — ide értve a nyil
vános vita során előadott válaszait is — és állást foglal: 
javasolja-e a doktori cím odaítélését vagy nem. A nyilvános 
vitáról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a bíráló 
bizottság javaslatának indokolását is.

(6) A bíráló bizottság állásfoglalását a vitán nyilvánosan 
közli, és azt tételesen indokolja.

A cím odaítélése

45.

(1) A bíráló bizottság állásfoglalását — írásba foglalt in
doklásával együtt — a Doktori Tanács Titkárságának a 
vitát követő 3 napon belül adja át. Azt a titkárság haladék
talanul átadja az MTA illetékes tudományos osztályának.

(2) Az MTA illetékes tudományos osztálya megvizsgálja 
a bíráló bizottság állásfoglalását; ha azzal egyetért, egyetér
tését, ellenvetése esetén írásbeli indoklással ellátott eltérő 
véleményét közli a Doktori Tanáccsal.

46.

(1) A Doktori Tanács a bíráló bizottság javaslatának és 
az MTA illetékes tudományos osztálya véleményének 
mérlegelésével, titkos szavazással határoz a doktori cím 
odaítéléséről.

a) A Doktori Tanács határozatképes ülésen a doktori 
címet akkor ítéli oda, ha a jelenlévők által leadott igen 
szavazatok a jelenlevők számának kétharmadát elérik. 
Ellenkező esetben a Doktori Tanács a doktori cím odaíté
lését elutasítja.

b) Ha a Doktori Tanács véleménye eltér a tudományos 
osztály véleményétől, a Doktori Tanács a végleges határo
zat meghozatala előtt egyezteti álláspontját a tudományos 
osztályéval. Ha szükségesnek tartja, meghallgatja a bíráló 
bizottságot, szakértői véleményt kér a kérelmező művéről 
vagy munkásságáról. Határozatát részletesen indokolni 
tartozik.

(2) A doktori cím odaítélését megtagadó határozat ellen 
érdemi szakmai szempontokra alapított jogorvoslatnak 
nincs helye.

(3) Ha a Doktori Tanács a doktori címet nem ítéli oda, e 
határozat meghozatalától számított három éven belül a 
kérelmező újabb doktori eljárást nem kezdeményezhet.

IV. fejezet

JOGORVOSLAT ÉS KÜLÖNLEGES ELJÁRÁS 

Eljárási kifogás

47.

(1) A doktori eljárás során bárki —  írásba foglalt és in
doklással ellátott —  kifogást jelenthet be jogszabálysértés 
vagy eljárási szabálysértés miatt a Doktori Tanácshoz vagy 
az Ügyrendi Bizottsághoz. Eljárási kifogásról az Ügyrendi 
Bizottság dönt.

(2) A kifogásnak helyt kell adni, ha a jogszabálysértés 
vagy az eljárási szabálysértés kihatással lehet vagy volt az

érdemi döntésre. Érdemi határozattal befejezett doktori 
ügyben a határozat meghozatala után 15 nap elteltével 
eljárási kifogás nem terjeszthető elő.

(3) Eljárási kifogás esetén újabb döntés a kifogás elbírá
lása után hozható.

(4) Tudományos tétel vagy teljesítmény érdemi értékelé
se tárgyában eljárási kifogásnak nincs helye.

(5) Az eljárás valamely cselekményének szabályosságát 
vagy szabálytalanságát megállapító döntés nem tekinthető 
állásfoglalásnak valamely tudományos eredmény szakmai 
értékét illetően.

(6) Az Ügyrendi Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak 
nincs helye.

Post mortem eljárás

48.

(1) Ha a kérelmező az eljárás során elhalálozik, de a ren
delkezésre álló adatokból tudományos teljesítménye meg
ítélhető, az eljárást érdemi döntéssel kell befejezni. Ebben 
az esetben — ha nyilvános vitára nem kerülhet sor — a 
rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni.

(2) Doktori cím —  az (1) bekezdést kivéve — post 
mortem nem ítélhető oda.

A doktori cím visszavonása

49.

(1) Ha az odaítélt doktori címet vagy azzal egyenértékű 
tudományos fokozatot (1. pont (2) bekezdés) annak jogo
sultja úgy szerezte meg, hogy részben vagy egészben 
sajátjaként mutatta be más szellemi alkotását, vagy mű
vében hamis, illetőleg hamisított adatokat használt és a 
doktori ügyben eljáró testületet vagy személyt megtévesz
tette vagy tévedésben tartotta, a cím visszavonható. A 
doktori cím visszavonása iránti eljárás akkor folytatható 
le, ha a cím jogosultja az eljárás kezdeményezésekor még 
él.

(2) A doktori cím visszavonása iránti eljárást bárki kez
deményezheti, ha az (1) bekezdésben foglaltakat igazolja 
vagy valószínűsíti. Ha az ügyben jogerős bírói ítéletet hoz
tak, annak helytállóságát vélelmezni kell, azonban azzal 
szemben a tudományos tételek, illetőleg a tények további 
értelmezésének, bizonyításának van helye.

(3) A doktori cím visszavonása iránti eljárásban szakértő 
bízható meg, és meg kell hallgatni az érdekeltet. A Doktori 
Tanács elnöke köteles az MTA illetékes tudományos osztá
lyának és az Ügyrendi Bizottságnak határozatát kérni arról, 
hogy az (1) bekezdésben foglaltak ténylegesen megállapít- 
hatók-e a címet szerzettről. Ha ez nem kétséges, a doktori 
cím (fokozat) visszavonásáról a Doktori Tanács dönt. Ha 
az érdekelt meghallgatása az eljárás megindításától számí
tott 6 hónapon belül nem lehetséges, a Doktori Tanács e 
meghallgatás mellőzésével is jogosult érdemi döntéshoza
talra.

(4) A Doktori Tanács ülésén a doktori cím visszavonása 
ügyében előterjesztő az Ügyrendi Bizottság elnöke.

(5) Akitől a Doktori Tanács a doktori címet — illetőleg a 
tudomány(ok) doktora fokozatot — visszavonta, azt újabb 
eljárásban nem szerezheti meg.
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V. fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

50.

(1) A doktori eljárás adatairól és a Doktori Tanács hatá
rozatairól az MTA Doktori Tanácsának Titkársága nyilván
tartást vezet. A doktori cím megszerzéséért benyújtott mű
vek címét, adatait, továbbá a megszerzett doktori cím birto
kosait —  művükre utaló adatokkal — az MTA Doktori 
Tanácsának Titkársága az Akadémiai Értesítőben teszi 
közzé.

(2) A doktori cím megszerzése érdekében benyújtott mű 
tartalmáról belföldi és külföldi kutatóknak tájékoztatást 
lehet kiadni.

(3) A nyilvántartás személyiségi jogokat nem érintő 
adatairól kérésre tájékoztatást lehet szolgáltatni.

(4) A kérelmező a doktori ügyében keletkezett iratokba 
bármikor jogosult betekinteni.

51.

(1) Az elbírálásra benyújtott doktori mű és az arról készí
tett hivatalos bírálói vélemények és a kérelmező válaszának

egy példányát az MTA Kézirattárában kell elhelyezni. 
Ezekről az MTA Könyvtára az MTA Doktori Tanácsa 
Titkárságának iratkezelési szabályzata alapján ad tájékozta
tást.

(2) A Tudományos Minősítő Bizottság által kiadott, tu
dományos fokozatokról szóló oklevelekről hiteles másola
tot a jogosultnak a Doktori Tanács adhat ki.

52.

A doktori eljárásban díjazás illeti meg a szakértőt, a hi
vatalos bírálót és a bíráló bizottság tagjait. A díjazás mérté
két és az eljárási díjakat az MTA Főtitkára állapítja meg.

53.

A jelen Szabályzat módosításait — egységes szerkezet
ben az 1995. január 19—20-i ülésén elfogadott Szabályzat
tal — az MTA Közgyűlése 2002. november 4-i ülésén 
fogadta el. Rendelkezéseit 2003. szeptember 1. napjától 
kell alkalmazni.
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KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
1/2003. (A.É.l.) MTA-F szabályzata

az akadémiai területi bizottságok titkárságai 
alapító okiratainak közzétételéről

1. A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottsága
inak titkársági feladatait ellátó akadémiai központok alapí
tására a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVili. törvény hatálybalépése előtt került sor. Ezen 
törvények előírásainak megfelelően a területi bizottságok 
titkárságainak egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait 
a szabályzat mellékleteként közzéteszem.

2. Jelen szabályzat 2003. január 1-jén lép hatályba.

Kroó Norbert s. k. 
lotitkár

Az 1/2003. (A. É. 1.) MTA-F 
szabályzat melléklete

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: 
MTA) Elnökségének 37/1976. (VI. 29.) számú határozatá
val létrehozott MTA Debreceni Területi Bizottsága (a to
vábbiakban: Bizottság) 1983. január 1. napja óta költségve
tési szervként működő hivatali szervezetének, a Debreceni 
Akadémiai Központnak — az Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvény (Atv.) és az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. §-a (3) 
bekezdése rendelkezéseinek megfelelően — egységes szer
kezetbe foglalt alapító okirata a következő:

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

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

zottság tudományszervezési tevékenységét segítő, 
koordináló, információs, adminisztratív, gazdálko
dási, üzemeltetési és ügyviteli feladatok ellátása;

1.5. tevékenységi köre:
TEÁOR: 22.11 Könyvkiadás

55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdái vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
74.40 Hirdetés
74.83 Titkári, fordítói tevékenység
74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasá

gi tevékenységet segítő szolgáltatás
91.12 Szakmai érdekképviselet;

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

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

1.7. felelős vezetője: a Bizottság elnöke, akit a Bizott
ság hazai akadémikus tagjai közül három évre vá
lasztanak meg, s akit az MTA elnökének egyetér
tésével az MTA főtitkára nevez ki határozott idő
tartamra szóló részidős közalkalmazotti jogvi
szonyban, illetve a kinevezéssel egyidejűleg kiadja 
részére a vezetői megbízást a Titkárság vezetésére;

1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. A Titkárság szervezeti és működési rendjét, a belső 

kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Titkárság 
vezetője készít el és jóváhagyásra megküldi az MTA főtit
kárának.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. 
mellékletének 3. pontjában foglaltaknak megfelelően a 
Magyar Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

4. A Titkárság önálló jogi személy, gazdálkodási jog
körét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó 
köztestületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2003. 
január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2002. december hó 18. nap

Kroó Norbert s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: 
MTA) Elnökségének 4/1979. (I. 30.) számú határozatával 
létrehozott MTA Miskolci Területi Bizottsága (a további
akban: Bizottság) 1983. január 1. napja óta költségvetési 
szervként működő hivatali szervezetének, a Miskolci Aka
démiai Központnak — az Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény (Atv.) és az államháztartásról szóló, többször mó
dosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. §-a (3) 
bekezdése rendelkezéseinek megfelelően — egységes szer
kezetbe foglalt alapító okirata a következő:

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

(a továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve: MTA MAB Titkárság
1.3. székhelye: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: a Bi

zottság tudományszervezési tevékenységét segí
tő, koordináló, információs, adminisztratív, gaz
dálkodási, üzemeltetési és ügyviteli feladatok el
látása;

1.5. tevékenységi köre:
TEÁOR: 22.11 Könyvkiadás

55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
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55.30 Éttermi, cukrászdái vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
74.40 Hirdetés
74.83 Titkári, fordítói tevékenység
74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasá

gi tevékenységet segítő szolgáltatás
91.12 Szakmai érdekképviselet;

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

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

1.7. felelős vezetője: a Bizottság elnöke, akit a Bizott
ság hazai akadémikus tagjai közül három évre vá
lasztanak meg, s akit az MTA elnökének egyetér
tésével az MTA főtitkára nevez ki határozott idő
tartamra szóló részidős közalkalmazotti jogvi
szonyban, illetve a kinevezéssel egyidejűleg kiadja 
részére a vezetői megbízást a Titkárság vezetésére;

1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. A Titkárság szervezeti és működési rendjét, a belső 

kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Titkárság veze
tője készít el és jóváhagyásra megküldi az MTA főtitkárának.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. 
melléklete 4. pontjában foglaltaknak megfelelően a Magyar 
Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

4. A Titkárság önálló jogi személy, gazdálkodási jog
körét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó 
köztestületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2003. 
január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2002. december hó 18. nap

Kroó Norbert s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára

Alapító Okirat

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

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

(a továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve: MTA PAB Titkárság
1.3. székhelye: 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.

1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: a Bi
zottság tudományszervezési tevékenységét segítő, 
koordináló, információs, adminisztratív, gazdálko
dási, üzemeltetési és ügyviteli feladatok ellátása;

1.5. tevékenységi köre:
TEÁOR: 22.11 Könyvkiadás

55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdái vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
74.40 Hirdetés
74.83 Titkári, fordítói tevékenység
74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasá

gi tevékenységet segítő szolgáltatás
91.12 Szakmai érdekképviselet;

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

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

1.7. felelős vezetője: a Bizottság elnöke, akit a Bizott
ság hazai akadémikus tagjai közül három évre vá
lasztanak meg, s akit az MTA elnökének egyetér
tésével az MTA főtitkára nevez ki határozott idő
tartamra szóló részidős közalkalmazotti jogvi
szonyban, illetve a kinevezéssel egyidejűleg kiadja 
részére a vezetői megbízást a Titkárság vezetésére;

1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. A Titkárság szervezeti és működési rendjét, a belső 

kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Titkárság 
vezetője készít el és jóváhagyásra megküldi az MTA főtit
kárának.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. 
melléklete 5. pontjában foglaltaknak megfelelően a Magyar 
Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

4. A Titkárság önálló jogi személy, gazdálkodási jog
körét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó 
köztestületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2003. 
január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2002. december hó 18. nap

Kroó Norbert s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: 
MTA) Elnökségének 136/1961. (III. 3.) számú határozatá
val létrehozott MTA Szegedi Területi Bizottsága (a továb
biakban: Bizottság) 1983. január 1. napja óta költségvetési 
szervként működő hivatali (Áht.) 88. §-a (3) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelően szervezetének, a Szegedi 
Akadémiai Központnak — az Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvény (Atv.) és az államháztartásról szóló, többször
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módosított 1992. évi XXXVIII. törvény — egységes szer
kezetbe foglalt alapító okirata a következő:

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

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

zottság tudományszervezési tevékenységét segítő, 
koordináló, információs, adminisztratív, gazdálko
dási, üzemeltetési és ügyviteli feladatok ellátása;

1.5. tevékenységi köre:
TEÁOR: 22.11 Könyvkiadás

55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdái vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
74.40 Hirdetés
74.83 Titkári, fordítói tevékenység
74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasá

gi tevékenységet segítő szolgáltatás
91.12 Szakmai érdekképviselet;

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

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

1.7. felelős vezetője: a Bizottság elnöke, akit a Bizott
ság hazai akadémikus tagjai közül három évre vá
lasztanak meg, s akit az MTA elnökének egyetér
tésével az MTA főtitkára nevez ki határozott idő
tartamra szóló részidős közalkalmazotti jogvi
szonyban, illetve a kinevezéssel egyidejűleg kiadja 
részére a vezetői megbízást a Titkárság vezetésére;

1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. A Titkárság szervezeti és működési rendjét, a belső kap

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Műkö
dési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Titkárság vezetője 
készít el és jóváhagyásra megküldi az MTA főtitkárának.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. 
melléklete 6. pontjában foglaltaknak megfelelően a Magyar 
Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

4. A Titkárság önálló jogi személy, gazdálkodási jog
körét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó 
köztestületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2003. 
január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2002. december hó 18. nap

Kroó Norbert s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

íö titkára

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: 
MTA) Elnökségének 48/1972. (IX. 26.) számú határozatá
val létrehozott MTA Veszprémi Területi Bizottsága (a

továbbiakban: Bizottság) 1983. január 1. napja óta költség- 
vetési szervként működő hivatali szervezetének, a Veszp
rémi Akadémiai Központnak — az Akadémiáról szóló 
1994. évi XL. törvény (Atv.) és az államháztartásról szóló, 
többször módosított 1992. évi XXXVI11. törvény (Áht.) 88. 
§-a (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően — egysé
ges szerkezetbe foglalt alapító okirata a következő:

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

kársága
(a továbbiakban: Titkárság)

1.2. rövidített neve: MTA VEAB Titkárság
1.3. székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 37.
1.4. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: a Bi

zottság tudományszervezési tevékenységét segítő, 
koordináló, információs, adminisztratív, gazdálko
dási, üzemeltetési és ügyviteli feladatok ellátása;

1.5. tevékenységi köre:
TEÁOR: 22.11 Könyvkiadás

55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdái vendéglátás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
74.40 Hirdetés
74.83 Titkári, fordítói tevékenység
74.84 Máshova nem sorolt egyéb gazdasá

gi tevékenységet segítő szolgáltatás
91.12 Szakmai érdekképviselet;

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

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

1.7. felelős vezetője: a Bizottság elnöke, akit a Bizott
ság hazai akadémikus tagjai közül három évre vá
lasztanak meg, s akit az MTA elnökének egyetér
tésével az MTA főtitkára nevez ki határozott idő
tartamra szóló részidős közalkalmazotti jogvi
szonyban, illetve a kinevezéssel egyidejűleg kiadja 
részére a vezetői megbízást a Titkárság vezetésére;

1.8. vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. A Titkárság szervezeti és működési rendjét, a belső kap

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Műkö
dési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Titkárság vezetője 
készít el és jóváhagyásra megküldi az MTA főtitkárának.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. 
melléklete 7. pontjában foglaltaknak megfelelően a Magyar 
Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

4. A Titkárság önálló jogi személy, gazdálkodási jog
körét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó 
köztestületi költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2003. 
január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2002. december hó 18. nap

Kroó Norbert s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára
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TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím 
odaítéléséről

CSAPÓ BENŐ
„A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése” című 
munkája alapján,

CSÉPE VALÉRIA
„Beszédészlelés, szenzoros emlékezet és diszlexia” 
című munkája alapján,

DEÁK FERENC
„A kapcsoló fehérje és a matrilinek szerkezete, funkció
ja, expressziója és evolúciója” című munkája alapján, 

FODOR ISTVÁN
„Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon” 
című munkája alapján,

FÖLDI ANDRÁS
„A másért való felelősség a római jogban” című mun
kája alapján,

GYULAI ÁKOS
„2-D földtani szerkezetek interpretációja együttes geo- 
elektromos inverziós módszerekkel” című munkája 
alapján,

HARRACH BALÁZS SZILÁRD
„Az adenovírusok filogenetikája” című munkája 
alapján,

HOLLÓSINÉ LACZKÓ ILONA
„Módosított szerkezetű peptidek konformációja” című 
munkája alapján,

HORVÁTHNÉ DROPPA MAGDOLNA
„A fotoszintetikus membrán strukturális-funkcionális 
szerveződésének elemei és ezek stressz indukálta mó
dosulásai” című munkája alapján,

KORPÁS LÁSZLÓ
„Carlin gold in Hungary (Carlin arany Magyarorszá
gon)” című munkája alapján,

NEMÉNYI MÁRIA
„Az egészségre ható tényezők strukturális, etnikai és 
kulturális összefüggései” című munkája alapján,

OLÁH JÓZSEF
„A sárospataki és regéci uradalmak népessége, alkal
mazottai, földesura és pénzforgalma a reformkorban” 
című munkája alapján,

ÖRKÉNY ANTAL
„Rendszerváltás és igazságosság” című munkája alapján, 

PAPP JENŐ
„Taxonómiai, rendszertani, állatföldrajzi és alkalma
zott entomológiai tanulmányok a brakonidák köréből” 
című munkája alapján,

RAINER-MICSINYEI JÁNOS
„Nagy Imre. Politikai életrajz 2. kötet (1953— 1958)” 
című munkája alapján,

SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS
„Tanárképzés Európában” című munkája alapján, 

SZÉKELY! MÁRIA
„Rendszerváltás és igazságosság” című munkája alapján, 

SZTRIK JÁNOS
„Véges forrású sorbanállási rendszerek és alkalmazá
saik” című munkája alapján,
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TÓTH JÓZSEF
„A lovak hasűri sebészete” című munkája alapján, 

TÓTH MIKLÓS
„Kardiovaszkularis endokrin szabályozó mechaniz
musok” című munkája alapján,

UDOVECZGÁBOR
„A magyar agrárgazdaság felkészültsége és várható 
versenyképessége az Európai Unióban” című munkája 
alapján,

VÖRÖS KÁROLY
„Az ultrahangvizsgálat szerepe az állatorvosi belgyó
gyászatban” című munkája alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet;

a Doktori Tanács által odaítélt doktori fokozatokról

LIZANEC PÉTER
„Ukrán—magyar nyelvi kapcsolatok (Magyar jöve
vényszók az ukrán nyelvben)” című munkája alapján 
honosítással a nyelvtudomány doktora;

a Doktori Tanács által odaítélt kandidátusi 
fokozatokról

BRAUN RÓBERT
„Holocaust, elbeszélés, történelem” című munkája 
alapján a filozófiai tudomány kandidátusa,

HÉJJÁ RÓBERT
„Az állami tulajdon átalakulásának közgazdasági jel
lemzői, a tulajdoni modellváltás 1989-től 1996-ig” 
című munkája alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa,

KARÁCSONYI ZOLTÁN
„Légköri környezet módosítása alacsony intenzitású 
esőztetéssel” című munkája alapján a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusa,

SZALAY DEZSŐ
„A minőségi búzatermesztés lehetőségei az Európai 
Unióhoz történő csatlakozás tükrében” című munkája 
alapján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének igazgatója 
pályázatot hirdet 

az intézet
biológiai tudományos igazgatóhelyettesi, 

kukoricakutatási tudományos igazgatóhelyettesi, 
a Genetikai Osztály,

Sejtbiológai és ÉUcttani Osztály,
Kalászos Gabona Nemesítési Osztály, 

Kalászos Gabona Rezisztencia Nemesítési Osztály, 
Kukoricanemesítési Osztály 

és a Növénytermesztési Osztály osztályvezetői
munkaköreinek betöltésére



22 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 2003. január 17.

A biológiai tudományos igazgatóhelyettesi munkakör 
2003. április 1-től tölthető be, a megbízás legfeljebb öt évre szól.

A tudományos igazgatóhelyettes feladata az intézeti 
célok megvalósítása érdekében:

— növénygenetikai, sejtbiológiai, élettani és biotechno
lógiai kutatások irányítása,

— az említett tudományterületek valamelyikében aktív 
tudományos kutatások végzése.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— legalább az MTA doktora cím,
— kimagasló, nemzetközi színvonalú tudományos tevé

kenység,
— nagyobb kutatási egység vezetésében szerzett megfe

lelő gyakorlat,
— legalább két idegen nyelv ismerete, az egyik idegen 

nyelvből előadó- és vitaképesség.

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

fizetésének megjelölését,
— eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredménye

inek ismertetését,
— tudományos fokozatának, nyelvismeretének megjelö

lését,
— tudományos publikációinak, találmányainak jegyzékét,
— a munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudomá

nyos elképzeléseit.

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

bizonyítványt.

Amennyiben a felhívásra az MTA Mezőgazdasági Kuta
tóintézetében dolgozó kutató pályázik, úgy az előbb emlí
tett okmányokat nem szükséges a pályázathoz csatolni.

A kukoricakutatási tudományos igazgatóhelyettesi
munkakör 2003. április 1-től tölthető be, a megbízás legfel
jebb öt évre szól.

A tudományos igazgatóhelyettes feladata az intézeti 
célok megvalósítása érdekében:

— kukoricanemesítési és -termesztési, valamint vető
mag-kutatási tevékenység irányítása,

— az említett tudományterületek valamelyikében aktív 
tudományos kutatások végzése.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— tudományos fokozat, az MTA doktora cím előnyt jelent,
— kimagasló, nemzetközi színvonalú tudományos tevé

kenység,
— nagyobb kutatási egység vezetésében szerzett megfe

lelő gyakorlat,
— legalább két idegen nyelv ismerete, az egyik idegen 

nyelvből előadó- és vitaképesség.

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

fizetésének megjelölését,
— eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredménye

inek ismertetését,
— tudományos fokozatának, nyelvismeretének megjelölését,
— tudományos publikációinak, találmányainak jegyzékét,
— a munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudomá

nyos elképzeléseit.

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

bizonyítványt.
Amennyiben a felhívásra az MTA Mezőgazdasági Kuta

tóintézetében dolgozó kutató pályázik, úgy az előbb emlí
tett okmányokat nem szükséges a pályázathoz csatolni.

A Genetikai Osztály, Sejtbiológiai és Élettani Osztály, 
Kalászos Gabona Nemesítési Osztály, Kalászos Gabona 
Rezisztencia Nemesítési Osztály, Kukoricanemesítési 
Osztály, Növénytermesztési Osztály osztályvezetői mun
kakörök 2003. április 1-től tölthetők be. A megbízások 
maximum 5 évre szólnak. A vezetők feladata az osztály 
tudományos, szervezési, gazdasági tevékenységének felelős 
vezetése, a jogszabály, továbbá az intézet szervezeti és 
működési szabályzatának, valamint más belső előírásainak 
megfelelően.

Pályázati feltételek:
— egyetemi oklevél,
— tudományos fokozat,
— az osztály profiljának megfelelő szakmai gyakorlat,
— vezetési gyakorlat,
— két idegen nyelv ismerete.

A pályázatnak külső pályázó esetén tartalmaznia kell:
— részletes önéletrajzot,
— a jelenlegi munkahely, munkakör, beosztás, fizetés és 

eddigi szakmai és publikációs tevékenység, szakmai 
kapcsolatok ismertetését,

— iskolai végzettséget, nyelvtudást és tudományos mi
nősítést igazoló oklevélmásolatát,

— három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo
nyítványt.

Mind belső, mind külső pályázó esetén a pályázathoz 
csatolni kell az osztály munkájára, személyi állományára, 
fejlesztésére vonatkozó koncepciót.

A pályázattal kapcsolatos további tudományos és szak
mai elvárásokról felvilágosítást Dr. Veisz Ottó ügyvezető 
igazgatóhelyettes ad (tel.: 22-569-500; fax: 22-460-213).

A pályázatokat a lözzétételtől számított 30 napon belül 
kell benyújtani az intézet igazgatójának (2462 Martonvásár, 
Brunszvik u. 2.)

Dr. Bedö Zoltán s. k. 
igazgató
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FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el
nöke minden hónap első hétfőjén 16— 17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart. Az Akadémia 
köztestületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.

Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
minden hétfőn 15.30— 17.00 óra között — előzetes bejelent
kezés alapján — fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi 
tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.
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HATÁROZATOK

A Kormány
2384/2002. (XII. 20.) Korm.- 

határozata

a Magyar Tudományos Akadémia 2001. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatójáról

A Kormány

1. tudomásul veszi a Magyar Tudományos Akadémia el
nökének az Akadémia 2001. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatóját;

2. a) elismerve a magyar tudósok eredményeit, nemzet
közi kapcsolatait, felkéri a Magyar Tudományos Akadémi
át, hogy folytatva országos köztestületként eddig végzett 
munkáját, működjön közre az ország uniós csatlakozása 
számára kulcsfontosságú Nemzeti Fejlesztési Terv kialakí
tásában;

b) felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, 
hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásáért felelős 
miniszterekkel együttműködve dolgozza ki az a) pontban 
meghatározott együttműködés konkrét formáját tartalmazó 
megállapodás tervezetét;

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 
az érintett miniszterek bevonásával

Határidő: 2003. január 31.

3. indokoltnak tartja —  az államháztartás pénzügyi rend
szerének továbbfejlesztési irányairól és a kincstári rendszer 
szervezeti rendjének kialakításáról szóló 2064/2000. (III. 
29.) Korm.határozatnak megfelelően, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia bevonásával — a feladatfinanszírozás 
különféle formáinak alkalmazása mellett az alapellátási 
rendszer kialakítását, amely hosszú távon biztosítja a mű
ködési hátteret a kutatóintézetek számára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2004. évi költségvetés tervezéséhez igazodó

an és folyamatos

4. indokoltnak tartja az akadémiai kutatóhálózat infrast
rukturális feltételeinek javítását és a magyar kutatók szá
mának az Európai Unió átlagához fokozatos közelítését. 
Ezért meg kell vizsgálni a szükséges feltételek tervezésének 
lehetőségét a 2004. évi és a további évek költségvetésében.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2004. évi költségvetés tervezéséhez igazodó

an és folyamatos

A miniszterelnök helyett:

Dr. Kiss Elemér s. k., 
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető 

miniszter

A Miniszterelnök 
2/2003. (I. 9.) ME 

határozata

az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság tagjainak 
kinevezéséről

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságról szóló 
226/1999. (XII. 30.) Korm.rendelet 4. §-ának (1) bekezdése 
alapján — az oktatási miniszter javaslatára —

dr. Bokor Józsefet, az MTA rendes tagját, az MTA 
SZTAKI tudományos igazgatóhelyettesét

az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság tagjává — há
romévi időtartamra —

kinevezem.

Budapest, 2002. december 23.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 

SZABÁLYZATA

A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai Já
nos Kutatási Ösztöndíjról szóló 316/2001. (XII. 28.) Korm.- 
rendelettel módosított 156/1997. (IX. 19.) Korm.rendelet 
4 §-ának (8) bekezdése alapján a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke az oktatási miniszter egyetértésével a 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázatának részletes 
szabályait a jelen szabályzatban a következőképp állapítja 
meg:

Az ösztöndíj célja 

!•§

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (a továbbiakban: 
ösztöndíj) célja a 316/2001. (XII. 28.) Korm.rendelettel 
módosított 156/1997. (IX. 19.) Korm.rendeletben megál
lapított körben a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesít
mény ösztönzése és elismerése.

Az ösztöndíj 

2-§

(1) Az ösztöndíjban részesíthetők számát évenként ha
tározza meg a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma (a továbbiakban: 
Kuratórium) és azt évenkénti pályázati hirdetményében 
teszi közzé.

(2) Az ösztöndíj nyilvánosan meghirdetett pályázaton, a 
Kuratórium kedvező döntése alapján nyerhető el.
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3.§

(1) Az ösztöndíj időtartama egy, két vagy három év le
het.

(2) Az ösztöndíj időtartama nem hosszabbítható meg.

(3) Az ösztöndíj ismételt pályázattal is elnyerhető abban 
az esetben, ha

a) a pályázó 3 évnél rövidebb időtartamban kapott 
ösztöndíjat, akkor összesen 3 évi időtartamra,

b) 3 évig részesült ugyan ösztöndíjban, azonban az 
ösztöndíj időtartama alatt mind az éves, mind a zá
ró kutatói jelentések „kiemelkedő” minősítésűek, 
akkor egyszer ismételten pályázhat az (1) bekez
dés szerinti időtartamokra.

(4) Az ösztöndíj kutatási költségeket nem fedez.

A pályázó

4 -  §

(1) Az ösztöndíj elnyerésére az pályázhat, aki a pályázati 
kiírásban megjelölt benyújtási határidő időpontjáig 45. 
életévét még nem töltötte be és a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény 119. § (1) bekezdésében megha
tározott tudományos fokozattal, illetőleg mesterfokozattal 
— DLA, vagy az FTV. 123. § (8) bekezdése szerint művé
szeti díjjal, vagy külföldi művészeti elismeréssel — rendel
kezik, de még nem szerzett MTA Doktora címet, vagy 
tudomány doktora fokozatot.

(2) Nem érinti az ösztöndíj szerződés érvényességét, ha 
a pályázatot elnyert kutató az ösztöndíj folyósításának 
időtartama alatt megszerzi az MTA Doktora tudományos 
címet.

(3) Külföldön szerzett tudományos fokozatot abban az 
esetben lehet figyelembe venni, ha azt honosították vagy 
egyenértékűsítették.

5 -  §

(1) Pályázatot munkaviszonyban álló vagy munkavi
szonnyal nem rendelkező magyar állampolgár egyaránt 
benyújthat. A pályázó munkaviszonyát (közalkalmazotti, 
köztisztviselői, stb. jogviszonyát) — vagy annak hiányát — 
igazolni tartozik.

(2) Határainkon túli (külföldi) magyar kutató abban az 
esetben nyújthat be pályázatot, ha kutatásait magyarországi 
tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, 
akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhe
lyen) kívánja végezni.

(3) A pályázat benyújtásának feltétele az intézményi fo
gadókészségről szóló nyilatkozat.

6.§

(1) A pályázó az ösztöndíjat nem veheti igénybe, ha azo
nos időszakra más hazai vagy külföldi ösztöndíjjal rendel
kezik. A pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a pályáza
tával érintett időszakban más ösztöndíjjal rendelkezik-e.

(2) Ha az ösztöndijat elnyert pályázó az ösztöndíjat az 
adott időszakban nem veszi igénybe, akkor az ösztöndíj 
elnyeréséhez ismételten pályáznia kell.

A pályázat

7-§
(1) Pályázat évenként — a pályázati kiírásban foglaltak 

szerint — nyújtható be. A pályázat meghirdetéséről a Kura
tórium dönt, és azt az Akadémiai Értesítőben és a Művelődési 
Közlönyben teszi közzé, továbbá annak lehetőleg széles kör
ben történő megismertetéséről más módon is gondoskodik. A 
pályázat eredményének közzététele hasonló módon történik.

(2) A pályázati kérelem fő részei a következők:
a) a pályázó személyének,
b) tudományos eredményeinek,
c) munkássága hatásának,
d) a tervezett kutatómunkának 

tárgyilagos bemutatása.

(3) A pályázó személyének bemutatása érdekében pályá
zatához tudományos önéletrajzot nyújt be, mellékeli a fel
sőfokú iskolai végzettségéről, tudományos fokozatáról 
szóló okirat egyszerű másolatát, a munkaviszonyát (annak 
hiányát) igazoló iratot, továbbá legfeljebb három szakmai 
ajánlást. A kutatási feladat ellátására való alkalmasságot 
bárki tanúsíthatja ajánlásában. Előnyt élvez az a pályázó, 
akinek ajánlója tudományos fokozattal rendelkezik, illető
leg nemzetközileg mérhető tudományos teljesítménnyel 
rendelkező hazai vagy külföldi szaktekintély.

(4) A pályázó tudományos eredményeit pontos bibliográfiai 
adatokkal ellátva a következő csoportosításban mutatja be:

a) önálló könyv, könyvfejezet,
b) önálló szerzői teljesítménynek minősülő kritikai 

kiadás, forráskiadás, kommentár,
c) tanulmány,
d) cikk,
e) tankönyv, felsőoktatási jegyzet,
f) szabadalom vagy más értékelhető alkotás.

(5) A pályázó tudományos kutatói tevékenységének ha
tását a következő csoportosításban mutatja be:

a) munkásságának tudományos kritikai fogadtatása,
b) munkásságának mások által való idézettsége,
c) tudományos kutatói csoport, illetőleg program irá

nyítása,
d) szerkesztőségi munka tudományos művek kiadá

sában,
e) tudományos testületekben tagság, tisztség,
f) tudományos díjak.

(6) A pályázó megjelöli azt a tudományterületet és tu
dományágat, amelynek körébe tartozik tervezett kutató
munkája. A tudományterületek és tudományágak felsorolá
sát e szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

(7) A pályázó kutatási munkatervet nyújt be. Ebben is
merteti a tervezett kutatás előzményeit, a célkitűzést, bemu
tatja az alkalmazni kívánt módszereket és megjelöli a vár
ható tudományos eredményeket, valamint az eredmények 
tudományos, illetőleg társadalmi hasznosíthatóságának 
jelentőségét.

(8) A pályázati kérelem részletes követelményeit a pá
lyázati kiírás tartalmazza.
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A pályázat benyújtása

8.§

(1) A pályázatot az erre a célra rendszeresített pályázati 
lap felhasználásával kell benyújtani.

(2) A pályázatot a kiírásban megjelölt határidőn belül le
het benyújtani. A késedelmesen benyújtott pályázatot a 
Kuratórium nem veszi figyelembe.

(3) A pályázatot a Kuratóriumnak címezve, a Titkárság
hoz kell benyújtani.

(4) A pályázó pályázati díjat fizet az MTA Doktori Taná
csa 10032000-01744208 számú számlájára és a befizetést 
igazoló iratot csatolja pályázatához. A pályázati díj mértékét 
a pályázati kiírás tartalmazza. A pályázati díj sem sikeres, 
sem sikertelen pályázás esetén nem fizethető vissza.

A pályázat elbírálása

9. §
(1) A pályázatról a Kuratórium — az általa felkért szak

értői kollégiumok szakvéleménye alapján — dönt.
(2) A pályázatot elnyert kutatóval a Titkárság szerződést 

köt, és annak alapján az ösztöndíj folyósításáról gondos
kodik.

Záró rendelkezés

10. §

Jelen szabályzat rendelkezéseit 2003. február 1-jétől kell 
alkalmazni.

Budapest, 2003. január 28.

Vizi E. Szilveszter s. k., 
a Magyar Tudományos Akadémia 

elnöke

1. sz. melléklet

A 2003-ban használható tudományterületi és 
tudományági megnevezések 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Tudományterület

Tudományág

Nyelv- és irodalomtudományok

Irodalomtudomány
Néprajztudomány
Nyelvtudomány
Ókortudomány
Orientalisztika
Zenetudomány

Filozófiai és történettudományok

Filozófia
Művészettörténet

Pedagógia
Pszichológia
Régészet
T örténettudomány 
Tudomány- és Technikatörténet

Matematikai tudományok

Matematika
Operációkutatás
Számítástudomány

Agrártudományok

Állatorvos-tudomány 
Mezőgazdasági tudomány

Orvosi tudományok

Műszaki tudományok

Elektronika és számítástechnika
Energetika
Építészettudomány
Gépészet
Kohászat
Közlekedéstudomány

Kémiai tudományok

Kémiai tudomány 
Gyógyszerészettudomány

Biológiai tudományok

Gazdaság- és jogtudományok

Állam- és Jogtudomány
Demográfia
Hadtudomány
Közgazdaságtudomány
Politikatudomány
Szociológia

Földtudományok

Bányászat
Földrajz
Földtan
Geodézia
Geofizika
Meteorológia

Fizikai tudományok

Csillagászat 
Fizikai tudomány
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KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

PÁLYÁZATOT HIRDET

a 316/2001. (XII. 28.) Kormányrendelettel módosított
156/1997. (IX. 19.) Korm. számú rendelettel létrehozott

BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának 
vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás 
elkészítésének, valamint a további tudományos minősítés, 
illetve cím elnyerésére való felkészítés elősegítése. Pályá
zat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg 
tudományágban.

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel 
rendelkező személy, aki:

— magyar állampolgár,
— PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal 

rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
—  a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. 

életévét még nem töltötte be,
— kutatásait magyarországi tudományos intézményben 

(felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóinté
zetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja vé
gezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló 
nyilatkozattal rendelkezik.

Pályázhat nem magyar állampolgár is, ha kutatási témája 
magyarországi vagy a magyarsággal kapcsolatos kutatási 
feladathoz kötődik.

Az ösztöndíjra nem pályázhat az, aki az MTA Doktora 
címmel vagy a tudomány doktora fokozattal rendelkezik, 
vagy az ösztöndíj folyósításának kezdetekor Békésy 
György Posztdoktori Ösztöndíjban, Magyary Zoltán Poszt- 
doktori Ösztöndíjban, Széchenyi István Ösztöndíjban, 
Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesül.

Az ismételt pályázásra vonatkozó szabályt az MTA Bo
lyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata 3. § (3) bekezdé
se tartalmazza.

Az ösztöndíj határozott időre -— 1,2 vagy 3 évre — szól. 
2003-ban havi bruttó összege 100 800,— Ft. Az ösztöndíj 
személyi jövedelem alá vont társadalombiztosítási járulék 
és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem.

2003-ban az elnyerhető ösztöndíjak száma: 165. Ebből 
legfeljebb 35-öt nyerhetnek el a már három évig Bolyai 
ösztöndíjban részesültek, ha mind az éves, mind a záró 
kutatói jelentésük „kiemelkedő” minősítésű.

A pályázatok elbírálásáról 2003. június 15-ig kapnak ér
tesítést a pályázók. A pályázatot elnyert kutatók 2003. 
szeptember 1-től részesülnek ösztöndíjban.

A pályázat szabályait az MTA Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj Szabályzata és Szervezeti Működési Szabályzata 
tartalmazza.

A pályázati díj 2003-ban 6 000,— Ft.

A pályázatot — pályázati lapon — 3 példányban, szemé
lyesen vagy postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

MTA Doktori Tanács Titkársága
1051 Budapest, Nádor u. 7.

Beadási határidő: 2003. február 28.
(legkésőbb 2003. február 28-i postabélyegzővel)

A pályázati lap, a készpénz-átutalási megbízás (csekk) és 
a szabályzatok beszerezhetők a Doktori Tanács Titkársá
gán. A szöveges információ elérhető az Interneten is a 
Magyar Tudományos Akadémia honlapján (www.mta.hu 
— pályázatok, ösztöndíjak — Bolyai ösztöndíj).

A Magyar Tudományos Akadémia a kezelésére bízott 
magánalapítvány felhasználásával

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díjat

alapított, amellyel támogatni kívánja a fiatal magyar tudo
mányos kutatók nemzetközi tudományos rendezvényeken 
való részvételét.

A vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege 
100 000 Ft, és a nemzetközi tudományos konferenciák részvé
teli költségeinek (részvételi díj, útiköltség, szállásköltség 
stb.) fedezetéül használható fel.

Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díjra a Magyar Tu
dományos Akadémia felügyelete alatt álló intézmények 
(kutatóintézetek, támogatott kutatóhelyek) tudományos 
munkakörben dolgozó, 30 év alatti, legalább egyetemi 
doktorátussal rendelkező kutatói pályázhatnak.

A pályázatokat az MTA Titkársága Humánpolitikai 
Osztályához (Budapest, Nádor u. 7.; postacím: 1245 Buda
pest, Pf. 1000.) 2003. március 15-ig kell benyújtani.

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

helyét;
a pályázó esetleges előadásának címét; 
a részvételi költség várható nagyságát; 
az intézményi és/vagy saját hozzájárulás mértékét; 
az igényelt támogatás összegét; 
az intézmény vezetőjének javaslatát; 
a tudományos szakterület egyik neves képviselőjének 

ajánló véleményét.

A támogatás odaítéléséről — az e célból létrehozott al
kalmi bizottság javaslatára — a Magyar Tudományos Aka
démia főtitkárhelyettese dönt, amelyről az érintettek névre 
szóló értesítést kapnak. A nyertes pályázók nevét és a tá
mogatás összegét az Akadémiai Értesítő áprilisi számában 
tesszük közzé.

Magyar Tudományos Akadémia 
Titkársága

Humánpolitikai Osztály
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A Magyar Tudományos Akadémia KFKI Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézetének igazgatója 

pályázatot hirdet az intézet

általános igazgatóhelyettesi, 
Részecskefizikai Főosztálya,

Magfizikai Főosztálya,
Elméleti Fizikai Főosztálya,

Plazmafizikai Főosztálya 
és Kozmikus Fizikai Főosztálya főosztályvezetői 

munkakörének betöltésére

Az általános igazgatóhelyettesi munkakör 2003. április 
1-jétől tölthető be. A megbízás határozott időre szól.

Az általános igazgatóhelyettes feladatait az intézet 
Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmaz
za, különösen feladatai közé tartozik, hogy:

— távollétében képviseli és helyettesíti az igazgatót,
— közreműködik a kutatóintézet tudományos koncepció

jának, célkitűzéseinek meghatározásában, szervezeté
nek kialakításában, tudományos terveinek, beszámo
lóinak összeállításában, végrehajtásuk irányításában, 
megszervezésében és az eredmények kiértékelésében,

— közreműködik a kutatóintézet munkarendjét és mun
kavédelmét, tűzvédelmét, sugárvédelmét és a polgári 
védelemmel kapcsolatos feladatok ellátását biztosító 
intézkedések megtételében,

— engedélyezi a kutatóintézeti közalkalmazottak kül
földi kiküldetéseit, tanulmány útjait;

— részt vesz a tudományos tervek teljesítéséhez szüksé
ges pénz- és anyagi eszközök felosztásában, a kutató
intézeti műszerek, egyéb eszközök és anyagok átcso
portosításában,

— az igazgatóval, a műszaki igazgatóhelyettessel és a 
gazdasági igazgatóhelyettessel együttműködve biz
tosítja a belső és külső ellenőrzések megállapításai
nak, észrevételeinek és javaslatainak realizálását,

— eljár minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, belső 
szabályzat, felügyeleti szerv rendelkezése vagy igaz
gatói utasítás feladatkörébe utal.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
—  egyetemi végzettség,
— MTA doktora cím (tudomány doktora fokozat), kivé

teles esetben tudomány kandidátusa fokozat,
— idegen nyelv ismerete,
— megfelelő 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 keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.

A főosztályvezetői munkakörök 2003. április 1-től tölt
hetők be. A megbízatások határozott időre szólnak.

A főosztályvezetők feladatait az intézet Szervezeti és 
Működési Szabályzata részletesen tartalmazza.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:
— egyetemi végzettség,
— tudományos fokozat,
— idegen nyelv ismerete,
— megfelelő 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 keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA KFKI Részecske- és 

Magfizikai Kutatóintézet munkatársa, úgy a mellékelni kért 
okmányokat nem kell csatolni.

A pályázatokat az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai 
Kutatóintézet igazgatójához —  levélcím: 1525 Budapest, 
Pf. 49. — kell benyújtani a közzétételtől számított 30 na
pon belül.

Szőkefalvi-Nagy Zoltán s. k.,
igazgató

TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím 
odaítéléséről

GILÁNYI TIBOR
„Polimer-tenzid kölcsönhatás és micellaképződés vi
zes oldatokban” című munkája alapján,

KESERŰ GYÖRGY MIKLÓS
„Racionális molekulatervezés: a modelltől a kísérle
tig” című munkája alapján,

KISS CSONGOR
„Korszerű laboratóriumi vizsgálómódszerek és a cito- 
kin-háló szabályozó szerepe gyermekkori leukaemia 
sejtekben és rosszindulatú daganatos gyermekbete
gekben” című munkája alapján,
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LEPRÁN ISTVÁN
„A hirtelen szívhalál gyógyszeres és diétás megelőzé
sének lehetőségei állatkísérletes modellekben” című 
munkája alapján,

MUCHA ISTVÁN
„Radioizotópos módszerek az arachidonsav metaboli- 
tok bioanalitikájában” című munkája alapján, 

MÜLLER PÁL
„A zátonylakó tízlábú rákok fejlődése a jurától a 
neogénig” című munkája alapján,

NÉMETH ILONA
„Az oxidativ stressz követése redox rendszerek kom
ponenseinek mérésével különböző betegségi állapo
tokban” című munkája alapján,

TAKÁCS GÁBOR
„Himbás-rudazatos mélyszivattyúzás” című munkája 
alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet;

a Doktori Tanács által odaítélt kandidátusi 
fokozatokról

BÍRÓ ANDOR
„Munkásmozgalom Magyarországon az 1925— 1929- 
es években” című munkája alapján honosítással a tör
ténelemtudomány kandidátusa.

KOLLÁNYI LÁSZLÓ
„Térinformatikai módszerek alkalmazása a tájterve
zésben” című munkája alapján a mezőgazdasági tu
domány kandidátusa.

FELHÍVÁS 

SZJA 1%-ának

a „SIMOR PÁL RÁKKUTATÓ ALAPÍTVÁNY” 
javára történő felajánlására

Az alapítvány célja: a rák kutatása és gyógyítása terüle
tén jelentős eredményeket elérő tudományos és gyakorlati 
tevékenység elősegítése és díjazása, különös tekintettel a 
hasnyálmirigyrák megelőzésére és gyógyítására.

Az alapítvány adószáma: 18092039-1-41

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának fel
ajánlásával járuljanak hozzá célkitűzéseink megvalósításá
hoz.

Minden támogatónknak köszönetünket fejezzük ki.

Dr. Lapis Károly s. k., 
a Kuratórium elnöke

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el
nöke minden hónap első hétfőjén 16— 17 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart. Az Aka
démia köztestületi tagjainak más időpontokban is rendelke
zésére áll.

Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
minden hétfőn 15.30— 17.00 óra között —  előzetes bejelent
kezés alapján — fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi 
tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.
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HATÁROZAT

A Kormány
1007/2003. (II. 20.) Korm. 

határozata

a Kossuth- és Széchcnyi-díj Bizottság tagjainak 
kinevezéséről

A Kormány a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozási 
szabályzatáról szóló — többször módosított — 1101/1996. 
(X. 2.) Korm.határozat 2. a)—c) pontja alapján 

Detrekői Ákost, az MTA r. tagját, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem rektorát, egyetemi tanárt, 

Glatz Ferenc Széchenyi-díj as történészt, az MTA r. tagját, 
az MTA Történettudományi Intézete kutatóprofesszorát, 

Huszti Péter Kossuth-díjas színművészt, Érdemes Művészt, 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi tanárát, 

Kerkápoly Endre Széchenyi-díjas ny. egyetemi tanárt, a 
műszaki tudomány doktorát,

Láng István Széchenyi-díjas agrokémikust, az MTA r. 
tagját,

Marosi Ernő Széchenyi-díjas művészettörténészt, az 
MTA r. tagját, az MTA alelnökét, az ELTE Művészettörté
neti Intézet Művészettörténeti Tanszék egyetemi tanárát, 

Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfust, rendezőt, Ér
demes Művészt, a Honvéd Együttes művészeti vezetőjét, 

Polgár Rózsa Kossuth-díjas iparművészt,
Szinetár Miklós Kossuth-díjas rendezőt, Kiváló Művészt, 

a Magyar Állami Operaház főigazgatóját
a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagsági teendőinek 
ellátásával;

Enyedi György Széchenyi-díjas geográfust, közgazdászt, 
az MTA r. tagját, az MTA Regionáis Kutatások Központja 
kutatóprofesszorát

az Építészeti, Település- és Területfejlesztési Albizottság,

Horn Péter Széchenyi-díjas mezőgazdászt, az MTA r. 
tagját, a Kaposvári Egyetem rektorát

a Biológiai és Agrártudományi Albizottság,

Koltai Lajos Kossuth-díjas operatőrt, Érdemes Művészt, 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyetemi docensét

a Színház- és Filmművészeti Albizottság,

Michelberger Pál Széchenyi-díjas mérnököt, az MTA r. 
tagját, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tem egyetemi tanárát

a Műszaki Alkalmazott Tudományok, Elektronikai és In
formatikai Albizottság,

Nádler István Kossuth-díjas festőművészt, Érdemes Mű
vészt

a Képző-, Fotó- és Iparművészeti Albizottság,

Ormos Mária Széchenyi-díjas történészt, az MTA r. 
tagját, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát

a Társadalomtudományi Albizottság,

Papp Gyula Széchenyi-díjas orvos-farmakológust, az 
MTA r. tagját, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető 
egyetemi tanárát

az Orvostudományi Albizottság,

Petrovics Emil Kossuth-díjas zeneszerzőt, Kiváló Mű
vészt, a Liszt Ferenc zeneművészeti Egyetem egyetemi 
tanárát

a Zene- és Táncművészeti Albizottság,

Poszler György Széchenyi-díjas irodalomtörténészt, az 
MTA r. tagját, az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK 
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Esztétika Tan
szék egyetemi tanárát

az Irodalmi Albizottság,

Szántay Csaba Állami-díjas és Széchenyi-díjas kémi
kust, az MTA r. tagját, a Budapesti Műszaki Egyetem ny. 
egyetemi tanárát

a Természettudományok Alaptudományai, Földtudomá
nyi, Környezet- és Természetvédelmi Albizottság 
elnöki teendőinek ellátásával — hároméves időtartamra — 

megbízza.
Dr. Medgyessy Péter s. k. 

miniszterelnök

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
állásfoglalásai

a 2003. február 25-én megtartott üléséről

1. Előterjesztés az MTA Köztestületi Adatbázis létreho
zására és működtetésére
Előterjesztők: Makara B. Gábor 

Tolnai Márton

Makara B. Gábor akadémikus az elnökség tagjainak rö
viden szóban is ismertette a tervezett Köztestületi Publiká

ciós Adattár előkészítését, megvalósítási koncepcióját. Az 
önkéntes adatközlésen alapuló Adattárnak Vizi E. Szilvesz
ter elnök is nagy szerepet szán az Akadémia újjáformálódó 
társadalmi kommunikációjában. Az MTA ezen kezdemé
nyezésével megteremthető az alapja egy magyar publikáci
ós adattárnak is. Az adatok forrása a köztestület tagjai által 
önkéntesen, elektronikus úton benyújtott publikációs és
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idézettségi jegyzékek. A teljes körű működés feltételei a 
2004. év végére alakíthatók ki. Az előterjesztés ismertette 
az Adattár tervezett feltöltési menetét és a szükséges anya
gi, szakmai és személyi feltételeket.

A vita során a hozzászólók egyetértettek az Adattár lét
rehozásának fontosságával. Javasolták a kétnyelvűség 
megteremtését, felhívták a figyelmet az idézettségi jegyzé
keknek főként a társadalomtudományok terén hiányzó 
adataira, amelyeket pótolni a magyar tudományosság fel
adata, továbbá az MTA tudományos osztályainak a szer
kesztésben játszott nagy szerepére.

Vizi E. Szilveszter elnök összefoglalójában megállapítot
ta, hogy az Adattár felállítása a köztestület egésze szem
pontjából fontos lépés. Feltöltésében fontos a fokozatos
ság érvényesülése, kezdve a következő tagválasztásra 
javasolt levelező tagjelöltek publikációs adataival, követ
kező körben folytatva az MTA doktori cimére pályázóké
val. A felmerülő vitás kérdésekben döntő jelentősége lesz 
a tudományos osztályok által megfogalmazott vélemé
nyeknek. Fontos, hogy az Adattárba olyan alkotások is 
bekerüljenek, mint a monográfiák, a tankönyvek, a szaba
dalmak. A program finanszírozásával kapcsolatban ismer
tette, hogy az idei évben az Akadémia biztosítja a költ
ségvetést, de a tudománypolitikai kabinet megalakulása 
után külső források igénybevétele is biztosítottnak lát
szik.

Az elnökség 1/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség tagjai egyhangúan támogatják a Köztestü
leti Publikációs Adattár felállítását.

2. Az elnökség az előkészítő munkáért köszönetét fejezi 
ki Makara B. Gábor akadémikusnak és Tolnai Márton igaz
gatónak.

2. Tájékoztató a doktori cselekmények egyes folyamata
inak ügyrendben rögzített határidőiről

Előterjesztő: Tamás András

Keviczky László alelnök javaslatára a tájékoztató tárgya
lását az elnökség levette napirendjéről azzal, hogy egy 
későbbi időpontban a kiegészített és a konkrétumokkal 
ellátott anyagot a Doktori Tanács Titkársága újra terjessze 
elő.

3. Javaslat a 2003. évi májusi közgyűlés jellegére és a
meghívottak körére

Keviczky László alelnök ismertette az elnökség tagjai
val, hogy az Akadémia soron következő, 172. rendes 
közgyűlésére 2003. május 5—6-án kerülne sor. A terve
zett program szerint hétfő délelőtt előadások hangozná
nak el, délután az Akadémikusok Gyűlése ülésezne, ked
den pedig munkaközgyűlés lenne. A közgyűlés részletes 
tárgysorozatának beterjesztésére a márciusi elnökségi 
ülésen kerül sor. Az Akadémikusok Gyűlésére vár az 
elnökség még maximum 20 perces tudományos előadá
sokra javaslatot.
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Vizi E. Szilveszter elnök kiegészítésként tájékoztatta a 
jelenlevőket, hogy hétfőn délelőtt Medgyessy Péter minisz
terelnök tart majd előadást az Európai Unióhoz történő 
csatlakozással kapcsolatos tudománypolitikai feladatokról. 
Ehhez csatlakozik az Akadémia részéről egy, esetleg két 
tudományos előadás. A délelőtti ülésen kerülne sor a kü
lönböző díjak átadására is.

A hozzászólások során elhangzott, hogy a Deák-év tisz
teletére az előcsarnokban levő emléktábla koszorúzására is 
kerüljön sor, lehetőség szerint a miniszterelnök részvételé
vel.

Kroó Norbert főtitkár felhívta a figyelmet, hogy az AKT 
közgyűlés által választott 15 tagjának lejár ebben az évben 
a mandátuma. Amennyiben nem lesz őszi közgyűlés, a 
májusi alkalmával kell megválasztani az új tagokat, akik 
2004. január 1-jétől kezdik meg működésüket.

Az elnökség 2/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség az MTA 172. közgyűlését 2003. május 
5—6-ára hívja össze.

2. Az elnökség megbízza az MTA elnökét, hogy levélben 
forduljon a Jelölőbizottság elnökéhez, hogy a bizottság a 
májusi közgyűlésre tegyen javaslatot a közgyűlési bizottsá
gok tagjainak újraválasztására. Az új felállású bizottságok 
az Alapszabály szerint 2004. január 1-jétől kezdik meg 
működésüket.

4. Javaslat új akadémiai díj létesítésére

Előterjesztő: Vizi E. Szilveszter

Vizi E. Szilveszter elnök az írásbeli javaslatot kiegészí
tette azzal, hogy a Wahrmann Mór-érem felújításával a 
tudománynak és a kutatásfejlesztésnek a magánszektor által 
történő támogatását ismernénk el, ezzel a mecenatúra fel
lendítését célozzuk meg. Az eredeti verőtövek alapján 
készülne az új ezüstveret, melynek átadására a közgyűlés 
keretei között kerülne sor. A Rónay Attila által tervezett 
emlékérem-sorozatot pedig az Akadémiára látogató ki
emelkedő személyiségek kapnák reprezentatív ajándékként. 
A bemutatott tervektől eltérően a sorozat hátlapjára a Szék
ház ábrázolása kerülne.

Bazsa György doktor képviselő javasolta, hogy bővít
sék a sort a magyar származású Nobel-díjasok bemutatá
sával.

Az elnökség 3/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség egyetért az új díj alapításával, illetve az 
emlékérem-sorozat veretésével.

2. A Wahrmann Mór-érem adományozására:
2.1. Javaslattevő: az MTA elnöke
2.2. Az érem adományozója: az MTA elnöksége
2.3. Átadó: az MTA elnöke

3. Az akadémiai emlékérem-sorozat adományozására:
3.1. Javaslattevő: az MTA elnöke
3.2. Adományozó: az MTA Vezetői Kollégiuma
3.3. Átadó: az MTA elnöke

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ
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5. Javaslat az elnökség 2003.1. félévi munkatervére

Előterjesztő: Pannonhalmi Kálmán

Pannonhalmi Kálmán főosztályvezető szóbeli kiegészíté
sében ismertette, hogy Görög Sándor osztályelnök javasla
tát, az akadémiai műhely sorozat tárgyalására az MTA 
központi kiadványaira vonatkozó előterjesztéssel együtt 
vitatja meg az elnökség a júniusi ülésén. Horváth Zalán 
osztályelnök javaslata az igazgatói kinevezési eljárásokkal 
kapcsolatban valószínűleg a szeptemberi elnökségi ülésen 
kerül megtárgyalásra. A kötelező, visszatérő feladatok (pl. 
díjak adományozása) automatikusan a féléves munkaterv 
részei.

Keviczky László alelnök ismertette, hogy a Kémiai Tu
dományok Osztályok kezdeményezésre elindított munka, a 
természettudományi közoktatás összefoglalása Vizi E. 
Szilveszter elnök elé került. Javasolja, hogy az anyagot a 
márciusi elnökségi ülés tárgyalja meg.

Az elnökség 4/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta a fél
éves munkatervet.

6. Értékelés és teendők az uránbányászok követéses
egészségvizsgálatának témakörében

Előterjesztők: Telegdy Gyula 
Pantó György

Telegdy Gyula osztályelnök szóbeli kiegészítésében is
mertette, hogy további két év szükséges a bizottság munká
jában az uránbányászok 1998 óta tartó követéses egész
ségvizsgálata terén. A megkezdett vizsgálatok folytatásának 
anyagi fedezete évente 7—9 millió forint lenne a 2003— 
2004. években.

Vizi E. Szilveszter a vita során elmondta, hogy nem az 
MTA feladata a vizsgálatok pénzügyi fedezetének megte
remtése, az MTA feladata a szakmai támogatás. Adám 
József osztályelnök-helyettes az elnökség támogatását kérte 
az anyagnak az illetékes szaktárcák (egészségügyi, gazda
sági és környezetvédelmi miniszter) felé történő tovább
küldésére.

Az elnökség 5/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség elfogadta az uránbányászat rekultivációs 
feladatai témakörében összeállított jelentést és szakmai 
szempontból támogatja annak az illetékes szaktárcák felé 
történő továbbküldését.

7. Egyebek között

7.1. Vizi E. Szilveszter elnök tájékoztatta az elnökséget, 
hogy a Mindentudás Egyetemén beindult az Európai Unió
hoz történő csatlakozás blokkja. Ismertette, hogy a meghir
detett három szemeszteren túl is valószínű a sorozat folyta

tása. Felkérte az osztályelnököket, hogy tegyenek javaslatot 
1—2 kiemelkedő tudósra, akik egyben kitűnő előadók is. 
Az előadások egyébként a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulaton át eljutnak, ingyenes anyagként a helyi kábelte
levíziókhoz is.

7.2. Vizi E. Szilveszter elnök a parlamenti beszámolójá
hoz kért a tudományos osztályok elnökeitől kiemelkedő 
eredményeket bemutató anyagot, amelyek jól reprezentál
ják a magyar tudományosság eredményeit.

7.3. Marosi Ernő alelnök ismertette, hogy a nemzeti 
alaptanterv „Ember és társadalom” tantárgyáról érkezett 
jelzés. Kérte, hogy a természettudományi osztályokhoz 
hasonlóan jelezzék a probléma érzékelését, továbbá kérje 
fel az elnökség a társadalomtudományi osztályokat a kér
déskör vizsgálatára. Bejelentette, hogy a társadalomtudo
mányok is csatlakoznának a természettudományi osztályok 
által felvetett problémakörhöz. A téma elnökségi napirend
re tűzését sürgette, hangsúlyozva a kérdés egész Akadémiát 
érintő jelentőségét.

Keviczky László alelnök reflektálva a felvetett témára, 
bejelentette, hogy a természettudományi osztályok nem a 
tantervekbe kívánnak beleszólni. Olyan anyagot készítettek 
elő, amely alapot nyújt arra, hogy az MTA elnöksége kife
jezhesse aggályait a témával kapcsolatban. Javasolja, hogy 
a társadalomtudományi osztályok is nézzék át az anyagot, 
és ez alapján döntsék el, csatlakoznak-e ahhoz, vagy szak
mailag vannak-e eltérések.

7.4. Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy Magyar 
Bálint oktatási miniszter meghívta az MTA elnökét és fő
titkárát egy megbeszélésre, ahol a kutatásfejlesztési pénzek 
mellett a tárca és az Akadémia kapcsolatáról és többek 
között a tudománypolitikai kabinet felállításának feltétel- 
rendszeréről esett szó. Medgyessy Péter miniszterelnök 
ragaszkodik a kabinet felállításához. A tudománypolitikai 
és innovációs kabinetnek kormányzati döntési jogköre lesz, 
ennek lesz egy tanácsadó testületé. Kérdéses, hogy hány 
bizottság segíti majd munkáját. Megalapítása rövid időn 
belül várható.

7.5. Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy a Széche
nyi- és Kossuth-díj Bizottság megtartotta ülését a minisz
terelnök úr elnökletével. A bizottságban jelentős számban 
vettek részt akadémikusok a döntésben.

7.6. Vizi E. Szilveszter elnök bejelentette, hogy 
Berend T. Iván, az MTA volt elnöke március 20-án elő
adást tart az Akadémián Magyarország és az Európai 
Unió gazdasági szempontból témában. Ugyanezen a 
napon lesz az elnökök portréinak felavatása (Szentágo- 
thai János, Berend T. Iván, Kosáry Domokos és Glatz 
Ferenc), amely eseményre az elnökség tagjai is meghí
vást kapnak.

7.7. Bazsa György doktor képviselő kérte, hogy az el
nökségi állásfoglalásokat a jövőben e-mail útján juttassák 
el az érintettekhez.
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
2003. január 27-i ülésének (AKT 1/2003.) 

állásfoglalásai

Napirend:
1. Javaslat a 2003. évi beruházási keretek elosztására.
2. Tájékoztatás az MTA és a Kormány közötti megálla

podásból adódó feladatokról.
3. Az AKT 2003.1. félévi munkaprogramja.
4. Egyebek.

AKT 1/1/2003. ( I. 27.) állásfoglalás:

Az írásos előterjesztés alapján az AKT egyhangúan elfo
gadta a 2003. évi beruházási keret felosztását az alábbiak 
szerint:

2003. évi 2002-ben 2003-ban
összes kiadva kiadható

Élettudományok 30% 273 Mft 157 Mft 116 MFt
Matematika és 
T ermészettudomány ok 57% 519 Mft 278 Mft 241 MFt
T ársadalomtudományok 13% 118 MFt 65 MFt 53 MFt
Összesen 910 Mft 500 Mft 410 MFt

AKT 2/1/2003. ( I. 27.) állásfoglalás:

Kroó Norbert főtitkár röviden beszámolt az Akadémia és 
a Kormány közötti megállapodás helyzetéről, amelynek 
kormányzati szándékát a miniszterelnök úr a közgyűlés 
alkalmával bejelentette. Eszerint a MÉH költségvetésében 
szerepel a 300 MFt összeg, az aláírásra a közeli napokban 
sor kerülhet, az Akadémia Titkárságán megtörtént a szer
ződés előkészítése hét témakör kiválasztásával.

Az AKT a tájékoztatást az Akadémia és a Kormány kö
zött készülő megállapodásról tudomásul vette.

AKT 3/1/2003. ( I. 27.) állásfoglalás:

Az AKT I. félévi munkatervére vonatkozó írásbeli elő
terjesztést a két kiegészítő javaslat figyelembevételével a 
testület jóváhagyta.

AKT 4/1/2003. ( I. 27.) állásfoglalás:

Az „Egyebek” napirendi pont keretében az AKT elnö
ke

— az igazgatói pályázatok lebonyolításáról tájékoztatott, 
és felvetette a megreformálására vonatkozó gondola
tot, amellyel a testületnek később foglalkoznia kell;

— beszámolt a támogatott kutatóhelyekre fordított ösz- 
szeg felhasználásáról saját hatáskörében meghozott 
döntéséről. Javasolta, hogy az AKT járuljon hozzá 
egy újabb pályázat elfogadásához, amelyet támogatott 
a Hálózati Tanács is.
Az AKT elfogadta, hogy Préda István pályázata a 
többlet terhére támogatást kapjon.

E téma tárgyalása során az AKT annak szigorúbb érvé
nyesítését igényelte, hogy a támogatott kutatócsoportok 
publikációiknál tüntessék fel, hogy akadémiai kutatócso
port termékéről van szó. Ennek érdekében a Támogatott 
Kutatóhelyek Irodája a szükséges lépéseket már megtette.

KÖZLEMÉNYEK

FELHÍVÁS
hazánk Európai Uniós csatlakozásának támogatására

Magyarország április 12-én jövőfordító, történelmi nép
szavazás előtt áll. A rendszerváltás kezdete óta remélt 
csatlakozásunk az Európai Unióhoz mostanra karnyújtásnyi 
közelségbe került. A csatlakozás azt az esélyt kínálja nem
zetünk közösségeinek, polgárainak; mindannyiunknak, 
hogy végleg túljuthatunk történelmünk zsákutcáin, a 
„nekünk Mohács kell” önpusztító jövőképén. A nemzethalál 
komor fenyegetésének elhárítása helyett az európai magyar 
jövő juthat osztályrészül a ma élő s az eljövendő nemzedé
keknek. Mindez a rendszerváltoztató évtized közös munkájá
nak, megszenvedett és ezzel visszafordíthatatlanná lett ered
ményeinek beteljesülése is: a parlamentáris demokrácia, a 
teljesítményelvű piacgazdaság és a szociális biztonság 
megszilárdulását biztosítja mindannyiunk számára.

Tudjuk, hogy sok kétely, fenntartás, bizonytalanság kí
séri ma a csatlakozást. Sokáig nélkülözött teljes körű nem
zeti szuverenitásunk eszméje és élménye az a közös kin
csünk, amelyet az európai egységesülésben is képesnek kell 
lennünk megőrizni, miközben vállalható igazodást kíván a 
határok szabad átjárhatósága, az európai piacok megnyílá
sa, s az értékelvű közösséghez tartozás. A magyar értelmi
ségnek kötelessége, hogy az új kihívásokról, lehetőségekről 
és hátrányokról egyaránt tájékoztassa a közvéleményt — 
egyértelműen és nyíltan vállalva elkötelezettségüket az 
Európai Unió mellett!

Ezt teszi a magyar tudósok közössége is. Felhívással for
dulunk a döntéshozókhoz, a közvélemény formálóihoz, a 
helyi társadalom mértékadó személyiségeihez; valamennyi 
magyar állampolgárhoz: jó lelkiismerettel támogassuk 
együtt az április 12-i népszavazás sikerét! A tudomány 
emberei munkájuk révén régóta, belülről ismerik az uniós 
világ követelményeit és lehetőségeit. A magyar tudomány 
legjobbjai, kutatóink és egyetemi hallgatóink személyes 
tapasztalatokat szereztek az uniós együttműködésekben. 
Hitelesen és meggyőződéssel mondhatjuk tehát: a nemzeti 
út Európába vezet! Ezen az úton fűzhetjük szorosabbra 
nemzeti közösségünket a határon túli magyarsággal is.
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A magyar történelem sok keserű tapasztalata mutatja: 
Haza és Haladás ügyének szétválasztása mindenkor tragi
kus következményekkel járt. Felhívjuk ezért a parlamenti 
pártokat, hogy a népszavazásig előttünk álló két hónapban 
szűkebb pártérdekeiket félretéve szólítsák fel híveiket, 
hogy IGEN-nel szavazzanak április 12-én! Felhívjuk a 
magyar nyomtatott és elektronikus sajtó munkatársait is: 
legyenek partnereink az új évezred kezdetének nagy szen
zációja, a nemzet közös vállalkozása, az uniós ügy győzel
me előkészítésében, bemutatásában!

Nemzeti érdekeinket a csatlakozás után —• immár egyen
rangú tagállamként — a mindenkori magyar kormánynak 
kell újra és újra határozottan érvényesítenie. Annak tudatá
ban, hogy valamennyi parlamenti párt egyértelműen támo
gatja a belépést, az IGEN szavazatok meggyőző többsége 
adhat most már erkölcsi magabiztosságot ahhoz, hogy 
emelt fövel, a nemzeti büszkeség jogos érzésével léphes
sünk be az Európai Unióba.

A Magyar Tudományos Akadémia, a nemzet tudomá
nyos köztestülete nevében ehhez ajánljuk támogatásunkat!

Budapest, 2003. február 11.

Vizi E. Szilveszter 
akadémikus

a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke

Kosáry Domokos 
akadémikus

a Magyar Tudományos Akadémia 
volt elnöke

Glatz Ferenc 
akadémikus

a Magyar Tudományos Akadémia 
volt elnöke

Kroó Norbert 
akadémikus

a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára

Hámori József 
akadémikus

a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke

Reviczky László 
akadémikus

a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke

Marosi Ernő 
akadémikus

a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke

Palánkai Tibor 
akadémikus

az EU Kommunikációs Közalapítvány Kuratórium 
elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
az Akadémiai Ifjúsági Díjat elnyert pályázatokról

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 

Erdélyi Gabriella
az MTA Történettudományi Intézet tudományos se
gédmunkatársa
Egy kolostorper története. Társadalom és vallás a 
15— 16. századi Magyarországon c. pályamunkájá
val;

Király Ildikó
az MTA Pszichológiai Kutatóintézet tudományos 
munkatársa
Utánzás és emlékezet: az eseményemlékezet fejlődése 
kisgyermekkorban c. pályamunkájával;

Papp Richárd
az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet tu
dományos munkatársa
A vallásosság első szintje. Vallás, kultúra és identitás 
a Vajdaságban c. kéziratával, valamint 
Tanulmánysorozat a vajdasági kultúráknál interetnikus 
kapcsolatokban c. tanulmányával;

Sántha István
az MTA Néprajzi Kutatóintézet tudományos munka
társa
Halkuló sámándobok; Diószegi Vilmos szibériai nap
lói, levelei c. pályamunkájával;

Szabó Gábor
az MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont tu
dományos munkatársa
A szövetkezeti vertikális integráció fejlődése az élel
miszergazdaságban c. pályamunkájával;

Szacsvai Kim Katalin
az MTA Zenetudományi Intézet tudományos segéd
munkatársa
Erkel Ferenc: Bátori Mária című operájának kritikai 
közreadása c. pályamunkájával;

Szarvák Tibor
az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos 
segédmunkatársa
Az alulról építkező fejlődési út esélyei Szolnokon c. 
pályamunkájával;

ÉLETTUDOMÁNYOK 

Farkas Csilla
az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet tudo
mányos fomunkatársa
A talajnedvesség-forgalom modellezése a talajfizi
kai tulajdonságok területi változatosságának és sze
zonális dinamikájának tükrében c. PhD-érteke
zésével;

Héninger Erika
az MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai 
Kutatócsoport tudományos munkatársa 
A hisztamin és citokinek szerepének és hatásának 
vizsgálata c. PhD-értekezésével;
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Jedlovskyné Fuxreiter Mónika
az MTA SZBK Enzimológiai Intézet tudományos 
munkatársa
Role of stabilisation centers in 4 Helix bundle pro
teins; Protein stability indicates divergent evolution of 
PD-(D/E)XK type II restriction endonucleases c. pub
likációival;

Kóta Zoltán
az MTA-SZBK Biofizikai Intézet tudományos segéd
munkatársa
Modell és természetes membránok Fourier Transz
formációs Infravörös és Elektronspin Rezonancia 
spektroszkópia vizsgálata c. pályamunkájával;

Kovács M. Gábor
az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézet tudomá
nyos munkatársa
Mikorrhiza vizsgálatok alföldi területeken c. PhD- 
értekezésével;

Prechl József
az MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport tudomá
nyos munkatársa
Alegység oltóanyagok 2-es típusú komplementrecep
torhoz irányításának vizsgálata c. pályamunkájával; 

Szűts Tamás
az MTA-ELTE Zootaxonómiai Kutatócsoport tudo
mányos munkatársa
A Bacarella (Araneae: Salticidae) póknem Elefánt
csontparton. Ugrópók-radiáció fényszegény környe
zetben c. pályamunkájával;

Varjú Patricia
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet tu
dományos munkatársa
Kismolekulájú „klasszikus” neurotranszmitterek a ko
rai idegi elrendeződés során: a glutaminsav és GABA 
rendszer vizsgálatai a neuronképzés folyamataiban in 
vitro c. PhD-értekezésével;

MATEMATIKA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 

Balázs Barbara
az MTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócso
port tudományos munkatársa
Molekulák térszerkezetének, dinamikájának és köl
csönhatásainak (host-guest) vizsgálata multinukleáris 
NMR spektroszkópiával c. pályamunkájával;

Fábián László
az MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézete tu
dományos munkatársa
Szupramolekuláris jelenségek vizsgálata kristályokban 
c. publikációival;

Horváth Péter
az MTA Földtudományi Kutatóközpont Geokémiai 
Kutatólaboratórium tudományos munkatársa 
Az észak-magyarországi mezozóos bázisos kőzetek 
metamorfózisa c. PhD-értekezésével;

Kádár Botond
az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató- 
intézet tudományos főmunkatársa 
Intelligent approaches to manage changes and distur
bances in manufacturing systems c. PhD-értekezésével;

Károlyné Lakatos Andrea
az MTA-SZTE Biokoordinációs Kémiai Kutatócso
port tudományos munkatársa
Az Al(III) kölcsönhatása kis biomolekulákkal. Az idő 
hatása a részecskeeloszlásra c. PhD-értekezésével; 

Osán János
a KFKI Atomenergia Kutatóintézet tudományos fo- 
munkatársa
Új röntgen-mikroanalitikai eljárás fejlesztése és al
kalmazása a levegő és vízszennyezésben c. pályamun
kájával;

Péter László
az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tu
dományos fömunkatársa
Új irányzatok és eredmények mágneses ellenállást 
mutató fémes multirétegek elektrokémiai előállítása 
terén;

Szarka Zsolt
az MTA-VE Petrolkémiai Kutatócsoport tudományos 
munkatársa
Homogénkatalitikus karboxilezési reakciók vizsgálata 
nitrogénbázisok jelenlétében c. PhD-értekezésével; 

Takács Gábor
az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudo
mányos munkatársa
Kétdimenziós kvantumtér-elméletek nem perturbatív 
vizsgálata c. pályamunkájával;

Tóth Géza
az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet tu
dományos munkatársa
Gráfok lerajzolásai és metszési számai c. pályamunká
jával

Akadémiai Ifjúsági Díjat nyertek el.

A díjakat az Akadémia főtitkára 2003. március 14-én 
ünnepélyes keretek között adta át a kitüntetett fiatal kuta
tóknak.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (1011 Buda
pest, Fő utca 44—50.), a továbbiakban KvVM,

valamint
a Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, 
Roosevelt tér 9.), a továbbiakban MTA

között az alábbi elvek és feltételek alapján.

A megállapodás elvei

1. A KvVM környezetvédelmi, természetvédelmi és víz
ügyi kutatás-fejlesztési tevékenységében számít arra a ma
gas színvonalú szellemi-szakmai tudományos háttérre,
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amelyet az MTA és intézményhálózata képvisel. A megál
lapodás egyrészt lehetővé teszi a tárca számára, hogy a 
kutatás-fejlesztési tevékenységét minőségileg magasabb 
szinten lássa el, másrészt fokozhatja az akadémiai kutatóhá
lózat tevékenységének hatékonyságát.

2. A KöM (jelenleg KvVM) és az MTA között 2000. 05. 
31-én megkötött hároméves együttműködési megállapodás 
eredményeinek átfogó értékelésére és lezárására 2003 
szeptemberében kerül sor. Az eddigi kutatási részeredmé
nyek alapján megállapítható, hogy a kutatások jelentős 
mértékben hozzá fognak járulni Magyarország környezeti 
és természeti értékeinek megőrzéséhez, a környezet- és 
természetvédelem feladatainak megoldásához. A 2000— 
2002. évi együttműködés eredményeinek függvényében a 
tárca forrást biztosít a perspektivikusnak ítélt kutatási té
mák folytatásához.

A megállapodás tartalma

3. Az együttműködés tervezett időtartama három költ
ségvetési év (2003—2005), amely az eredmények értékelé
se alapján közös határozattal meghosszabbítható.

4. A KvVM a megállapodás keretében az átadott felada
tok ellátásával összefüggő kiadások finanszírozására 100 
Millió Ft/év forrást biztosít az alábbi átfogó, nagy ívű kuta
tások támogatására:

a) Magyarország környezeti és természeti állapotának 
komplex értékelése, metodikai kimunkálása, mód
szertani fejlesztési javaslatok kidolgozása;

b) a fenntartható vízgazdálkodás tudományos megala
pozása, az EU Vízügyi keretirányelv hazai végrehaj
tásának elősegítése;

c) a globális éghajlatváltozást kiváltó természeti és tár
sadalmi-gazdasági folyamatok elemzése és a klíma- 
változással összefüggő lehetséges hazai hatások, ill. 
beavatkozások vizsgálata, különös tekintettel a ter
mészeti környezetre ill. a természeti erőforrásokra, 
valamint a vízkárelhárításra.

5. A jelen megállapodás Függelékében a fenti témákra 
részletesebb javaslatok kerültek kidolgozásra, amelyek 
tartalmazzák a kutatás célját, a megvalósítás módját és a 
forrásigényt.

A végrehajtás mechanizmusa

6. A megállapodás szerinti kutatási projektek jóváhagyá
sát, azok teljesítésének igazolását és pénzügyi finanszírozá
sát a KvVM, a kutatómunka koordinálását pedig az MTA 
(együttműködve a KvVM kapcsolattartó személyével közö
sen) végzi. A kutatásban az MTA intézményhálózatához 
tartozó kutatóhelyeken kívül más intézmények is részt 
vehetnek.

7. A KvVM és az MTA a kutatási program irányítására, 
a Függelékben jóváhagyott projektek részletes munkaterv
ének kidolgoztatására, a megállapodással összefüggő pénz
ügyi kérdések kezelésére, a kutatási eredmények alakulásá

nak áttekintésére és évenkénti részletes értékelésére közös 
bizottságot működtet. A bizottság társelnökeit a KvVM 
minisztere és az MTA elnöke nevezi ki. A bizottság tagjai a 
KvVM szakmai témafelelősei és az MTA részéről a projek
tek tudományos irányításával megbízott vezetők. A bizott
sági tagokat ugyancsak a KvVM minisztere ill. az MTA 
elnöke kéri fel.

8. Az MTA vállalja, hogy a KvVM által átadott pénz
eszközök felhasználásáról a tárgyévet követő 1. negyedév 
végéig a jogszabályoknak megfelelően beszámol.

9. Az együttműködési megállapodás keretében létrejövő 
tudományos eredmények a KvVM és az MTA közös tulaj
donát képezik — az akadémia estében ezek az eredmények 
az MTA kutatóintézeteinek tulajdonát képezik —, azokat a 
felek a meghatározott célok érdekében hasznosítják.

10. A kutatási program megvalósításában kapcsolattartó 
személyek: a KvVM részéről: Ligetiné Nechay Erzsébet 
szakmai főtanácsadó, az MTA részéről: Dr. Teplán István 
elnöki tanácsadó.

Budapest, 2003. február 12.

Dr. Kóródi Mária s. k. Dr. Vizi E. Szilveszter s. k. 
miniszter elnök

Függelék

A KvVM-MTA együttműködés keretében 
megvalósítandó kutatási projektek

a) A projekt címe: Magyarország környezeti, természeti 
állapotának komplex értékelése, módszertani fejlesztési 
javaslatok kidolgozása, egyes hatótényezők vizsgálata 
(digitális adatbázisba rendezés megtervezése)

A projekt célja: Az első komplex alapállapot-felvétel 
előre meghatározott indikátorok és mutatók figyelembevé
telével, részben a már meglévő, részben az új adatok fel- 
használásával, a széles konszenzuson alapuló, elfogadott 
metodika szerinti elkészítése.

Rövid feladatmeghatározás: 1989-ben elkészült az első 
környezetállapot áttekintés, amely akkor nemzetközi min
taként szolgált, bár módszertanilag még nem volt — az 
előzmények ismeretének hiánya miatt nem is lehetett — 
kellően kidolgozott. Mára azonban minden feltétel adott, 
hogy az érintett, a program megvalósításában majd fősze
repet játszó tudományos műhelyekkel (MTA és kutatóinté
zetei, OMSZ, KGI, VITUKI Rt. stb.) együttműködve egy 
nemzetközi jelentőséggel is bíró kutatás-fejlesztési program 
induljon.

Feltétlenül szükség van Magyarország komplex termé
szeti állapot jellemzésére, egyes hatótényezők részletes 
vizsgálatára, a jelenleg ismert adatok, információk alapján 
megfogalmazható átfogó kép közzétételére. Szükség van 
egy monitorozó modell felállítására, amely alapján előre 
megadott paraméterek, módszerek alapján lehet értékelni az 
ország természeti értékeinek, térszerkezetének, természeti 
folyamatainak alakulását. Elsősorban az ezek védelmét, 
fennmaradását biztosító (vagy akár veszélyeztető) feltételek 
és intézkedések hatásainak vizsgálatával, az eddigi monito
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rozó tevékenységek integrálásával, kiegészítésével és to
vábbfejlesztésével szükséges e munkát megközelíteni. A 
kutatás segítségével a környezeti hatásvizsgálatok és a 
környezeti, természeti ágazati/kormányzati/regionális prog
ramok stratégiai elemzése könnyen elvégezhető.

Előzetes forrásigény: 35 M Ft/év

b) A projekt címe: A fenntartható vízgazdálkodás megva
lósítása Magyarországon a 2000/60/EK EU Víz Keret- 
irányelv célkitűzéseinek figyelembevételével

A projekt célja: A fenntartható vízgazdálkodás tudomá
nyos megalapozása az EU Víz Keretirányelv hazai végre
hajtásának elősegítésére.

Rövid feladatmeghatározás: Az MTA gondozásában 
2001-ben elkészült a magyar vízgazdálkodás stratégiai 
kérdéseit elemző tanulmány, amelyben korszakalkotó jelle
gű szemléletváltozást kezdeményeztek a vízgazdálkodás
ban és a környezetvédelemmel való együttműködésben. A 
munka folytatásaként szükség van arra, hogy 2006-ig — a 
Keretirányelv által előírt vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
készítésének megkezdése időpontjáig — elkészüljenek 
azok a megalapozó vizsgálatok, amelyek lehetővé teszik a 
felszíni vízkészletek esetében a jó ökológiai és kémiai, ill. a 
felszín alatti vizek esetében a jó kémiai és mennyiségi 
állapot meghatározását, hogy 2015-ig mely társadalmi 
vízigények (mennyiségi, minőségi) kielégítése válhat szük
ségessé, és ezek hogyan elégíthetők ki oly módon, hogy a 
felszíni és felszín alatti vízkészletek állapota ne romoljon, 
ill. javuljon és 2015-re az előírt J ó  vízállapotok” fenntart
ható módon elérhetőek legyenek.

Előzetes forrásigény: 30 M Ft/év

c) A projekt címe: A globális éghajlatváltozást kiváltó 
természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok elemzése, a 
klímaváltozással összefüggő lehetséges hazai hatások, ill. 
beavatkozások vizsgálata, különös tekintettel a természeti 
környezetre, ill. a természeti erőforrásokra, valamint a 
vízkárelhárításra.

A projekt célja: Az éghajlat-változási tendenciák, s az 
azokat kiváltó folyamatok elemzése, valamint a hatások 
vizsgálata az élővilágra (növény- és állatfajok, valamint az 
életközösségek hosszú távú, rendszeres megfigyelése). 
Árvíz- és belvízvédelmi, nagytérségi vízpótlási stratégiák 
meghatározása különböző lehetséges éghaj lat-változási 
szcenáriók eseteire. A földhasználat változásainak éghajlati 
következményei, modell kísérletekkel.

Rövid feladatmeghatározás: A globális éghajlatváltozás 
szempontjából alapvető üvegházhatású gázok koncentráció
inak, forrásainak, nyelőinek tanulmányozása, a légköri 
aeroszol részecskék szerepe a légköri folyamatok szabályo
zásában, e kibocsátások mérséklésének tudományos meg
alapozása. Vizsgálandó a légköri emelt szén-dioxid szint 
hosszú távú hatása az erdőkre, gyepekre és lágy szárú nö
vényekre, az erdei biomassza mennyiségére. A globális 
tendenciák alapján várható hazai regionális éghajlatváltozás 
modellezése. A klímaváltozás természeti környezetre, a 
természeti erőforrásokra, a mezőgazdasági termelésre, 
valamint az energia-felhasználásra gyakorolt hatásainak 
meghatározása. A globális klímaváltozás lehetséges víz
gazdálkodási hatásainak elemzésében egy olyan átfogó

elemzés és értékelés, amely a lehetséges éghaj lat-változási 
szcenáriók eseteire meghatározná a vízkárelhárítással (a víz 
többlete és hiánya elleni védelemmel) összefüggő terület
használat-változások célszerű irányait, a foműfejlesztések 
stratégiáit, valamint a védekezést érintő szervezés- és szer
vezet-fejlesztések követendő útjait.

Előzetes forrásigény: 35 M Ft/év

SZABÁLYZAT

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
2/2003. (A. É. 3.) MTA— F 

szabályzata

a Magyar Tudományos Akadémia Titkárság 
Szervezeti és Működési Szabályzata mellékleteiről*

1. A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a to
vábbiakban: MTA Titkárság) Szervezeti és Működési Sza
bályzatának módosított mellékletei a következők:

1. számú melléklet: Az MTA Titkárság szervezeti ta
golódása

2. számú melléklet: Az MTA Titkárság köztisztvise
lőit érintő, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel 
járó munkakörök megjelölése

3. számú melléklet: Képzettségi pótlékra jogosító 
munkakörök és képzettségek

4. számú melléklet: Képesítési követelmények az 
MTA Titkárságán

5. számú melléklet: A munkaköri leírás tartalmáról és 
a munkakör átadás-átvétel szabályairól

6. számú melléklet: Bérgazdálkodási szabályok a 
munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggésben az 
MTA Titkárságán

7. számú melléklet: Szabályzat az MTA Titkársága 
nyugdíjba vonuló munkatársainak jutalmazásáról

8. számú melléklet: A kötelezettségvállalás, az ellen- 
jegyzés, az utalványozás és az érvényesítés rendje

9. számú melléklet: Az MTA Titkársága Iratkezelési 
Szabályzata

10. számú melléklet: Az MTA Titkársága Titokvé
delmi Szabályzata

11. számú melléklet: Az MTA Titkárság Számítás- 
technikai Védelmi Szabályzata

12. számú melléklet: Főtanácsadói, tanácsadói munkakö
rök létesítése az MTA Titkárságán

2. A Szervezeti és Működési Szabályzatnak az 1. pont
ban felsorolt mellékleteiben foglalt módosított rendelkezé
seket 2003. március 1. napjától kell alkalmazni.

Kroó Norbert s. k. 
főtitkár

* A mellékleteket az érdekeltek közvetlenül kapták meg.
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TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím 
odaítéléséről

GAÁL ISTVÁN
„Konstruktív módszerek diofantikus egyenletek meg
oldására” című munkája alapján,

JÓZSA JÁNOS BALÁZS
„Sekély tavak szél keltette cirkulációs áramlásai” című 
munkája alapján,

KOVÁCS PÉTER
„Az egysejtű Tetrahymena pyriformis jelátviteli rend
szerének vizsgálata” című munkája alapján,

KOÓS MARGIT
„Lumineszcencia, metastabilitás és lokalizáció amorf 
szén és amorf szilícium vékonyrétegekben” című 
munkája alapján,

NUSSER ZOLTÁN JÓZSEF
„Aminósav neurotranszmitter receptorok subcellularis 
eloszlásának szerveződési alapelvei” című munkája 
alapján,

SULIK BÉLA
„Elektronemisszióval járó atomi ütközések dinamiká
ja” című munkája alapján,

WINKLER GÁBOR
„A 2-es típusú diabetes mellitus és az elhízás-inzulin 
rezisztencia -2-es típusú diabetes mellitus kapcsolat 
egyes patogenetikai tényezőinek vizsgálata” című 
munkája alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudo
mányi Kutatóintézetének igazgatója

PÁLYÁZATOT HIRDET

a Géntechnológiai és Fejlődés-Neurobiológiai Osztály 
osztályvezetői munkakörének betöltésére.

A munkakör 2003. május 1-től tölthető be. A megbízás 
határozatlan időre szól.

Az osztályvezető feladata az Osztály tudományos tevé
kenységének felelős vezetése, a jogszabályok, továbbá az 
Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint 
elvárásainak megfelelően, az Intézet tudományos koncep
ciójának megvalósítása, jóváhagyott alapfeladatainak tel
jesítése.

Pályázati feltételek:
— egyetemi végzettség,
— legalább egy idegen nyelv (lehetőleg angol) előadó

szintű ismerete,
— az Osztály tevékenységének megfelelő szakmai gya

korlat,
— vezetői gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
— részletes szakmai önéletrajzot,
— a jelenlegi munkahely, munkakör, beosztás, fizetés és 

az eddigi szakmai és publikációs tevékenység, szak
mai kapcsolatok ismertetését,

—  iskolai végzettséget, nyelvtudást és tudományos mi
nősítést igazoló oklevél hiteles másolatát,

—  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo
nyítványt.

Amennyiben a pályázó az MTA Kísérleti Orvostudomá
nyi Kutatóintézet munkatársa, úgy a mellékelni kért okmá
nyokat nem szükséges csatolni.

A pályázatokat az Akadémia Értesítőben való közzététel
től számított 30 napon belül kell benyújtani az Intézet igaz
gatójának (levélcím: 1083 Budapest, Szigony utca 43.)

Dr. Freund Tamás s. k.
igazgató

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el
nöke minden hónap első hétfőjén 16— 17 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart. Az Aka
démia köztestületi tagjainak más időpontokban is rendelke
zésére áll.

Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
minden hétfőn 15.30— 17.00 óra között —  előzetes bejelent
kezés alapján — fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi 
tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.

Az Akadémiai Értesítő zárása után érkezett:

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadé
mia szolgálatában végzett kiemelkedő munkája elismerése
ként Főtitkári Dicséretben részesítette:

Váriné Domán Gabriellát, az MTA Rényi Alfréd Mate
matikai Kutatóintézet gazdasági vezetőjét,

magas színvonalon, nagy hozzáértéssel és lelkiismeretes
séggel végzett, rendkívül sikeres és eredményes vezetői 
munkájáért.
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SZEMÉLYI RÉSZ

a Magyar Köztársaság elnöke — a miniszterelnök előter
jesztésére — nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából

a SZÉCHENYI-DÍJAT

adományozza

a hazai etológiái kutatás és oktatás megteremtéséért, 
nemzetközileg széles körben elismert elméleti biológiai 
kutatásaiért, kiemelkedő tudományos ismeretterjesztő mun
kásságáért

Csányi Vilmosnak, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Etológiái Tanszék egyetemi tanárának,

magas színvonalú oktató tevékenységéért, a nemzetközi
leg is elismert Debreceni Számelméleti Iskola megteremté
séért, a diofantikus és algebrai számelméletben elért, va
lamint a széteső forma egyenletekkel, egységegyenletekkel 
és alkalmazásaival kapcsolatos úttörő jellegű eredményeiért

Győry Kálmánnak, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának, a Debreceni Egyetem Természettudomá
nyi Kar Matematikai és Informatikai Intézet tanszékvezető 
egyetemi tanárának, rektorhelyettesének,

széles körű szociológiai kutatásaiért, tudományos és ok
tatói tevékenységéért, egész életművéért

Huszár Tibornak, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Köz
pont nyugalmazott egyetemi tanárának,

a magyarországi szegénység és a cigányság helyzetének 
feltárását szolgáló kutatásaiért, kiemelkedő tudományos és 
publicisztikai munkásságáért

Kemény Istvánnak, a szociológiai tudomány doktorának, 
a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóinté
zet tudományos főmunkatársának,

az elmúlt évtizedek legjelentősebb magyar gyógyszere, a 
Parkinson-kór előrehaladásának lassítását szolgáló 
Deprenil kifejlesztéséért

Knoll József Allami-dijas farmakológusnak, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagjának, nyugalmazott 
intézetigazgatónak, egyetemi tanárnak,

a véralvadás és a thrombocyták biokémiájának kutatásá
ban elért — nemzetközileg is nagyra értékelt — tudomá
nyos eredményeiért, az orvosi laboratóriumi diagnosztika 
fejlesztésében végzett tudományos iskolateremtő és tudo
mányszervező munkásságáért

Muszbek Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának, a Debreceni Egyetem Általános Orvostu

dományi Kar egyetemi tanárának, a Klinikai Biokémiai és 
Molekuláris Patológiai Intézet igazgatójának,

nemzetközileg is elismert, alapos forrásismeretre tá
maszkodó, széles körű Kelet-Európa kutatásaiért, nemze
dékeket nevelő pedagógiai munkásságáért, egész életművé
ért

Niederhauser Emilnek, a Magyar Tudományos Akadé
mia rendes tagjának, a Történettudományi Intézet tudomá
nyos tanácsadójának,

a fémes anyagok tulajdonsága és szerkezete közötti kap
csolat megismerésében és e kapcsolat műszaki felhasználá
sában végzett, nemzetközileg is elismert kutatásaiért, „A 
fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai” című, 2001- 
ben megjelent könyvéért

Prohászka Jánosnak, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem Állami-díjas kutatóprofesszorának,

a magyar irodalomtudomány korszerű arculatát is befo
lyásoló, nemzetközileg elismert tudományos tevékenységé
ért, Kemény Zsigmondról, Márai Sándorról, Ottlik Gézáról 
írott monográfiáért

Szegedy-Maszák Mihály irodalomtörténésznek, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagjának, az Eötvös Ló- 
ránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ösz- 
szehasonlító Irodalomtudományi Tanszék egyetemi taná
rának,

az érző idegvégződésekből felszabaduló neuropeptidek 
szabályozó szerepe vizsgálata során elért — nemzetközileg 
is elismert — felfedezéseiért, a fájdalomcsillapító és 
gyulladásgátló, valamint antiallergiás és értágító gyógysze
rek kifejlesztését segítő új lehetőségek feltárásáért, tudo
mányos iskolateremtő és tudományos közéleti tevékenysé
géért

Szolcsányi Jánosnak, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának, a Pécsi Tudományegyetem Általános Or
vostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Inté
zet egyetemi tanárának,

a polipeptid hormonok kutatásában és hazai előállításá
ban elért nemzetközileg elismert eredményeiért, iskolate
remtő tevékenységéért

Teplán Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának, az MTA elnöke tanácsadójának, kutató- 
professzornak,

a hazai szilárdtestfizika meghatározó iskolateremtő — 
nemzetközileg is kiemelkedő — eredményeiért, tudomá
nyos és oktatói életműve elismeréseként

Zawadovszki Alfrédnak, a Magyar Tudományos Aka
démia rendes tagjának, a Budapesti Műszaki és Gazdaság- 
tudományi Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Inté
zet Elméleti Fizika Tanszék Állami-díjas egyetemi tanárá
nak;
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
KÖZÉPKERESZTJE 

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozza

közel öt évtizeden át végzett, nemzetközileg is kiemelke
dő, iskolateremtő tudományos és oktatói munkásságáért, 
tudományszervező és tudománypolitikai tevékenysége 
elismeréseként

Halász Béla Széchenyi-díjas orvosnak, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia rendes tagjának, az MTA-Semmelweis Egye
tem Neuroendokrin Kutatócsoport kutatóprofesszorának,

több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott tudomá
nyos munkásságáért, kiváló oktató-nevelői és egyetemveze
tői tevékenységéért

Hámori Józsefnek, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának, az MTA alelnökének, neurobiológusnak, a 
Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárának.

Budapest, 2003. március 15.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
2003. március 25-én megtartott üléséről

1. Az Akadémia 2004. cvi költségvetésének koncepciója
Előterjesztő: Kroó Norbert

Kroó Norbert főtitkár az írásban kiküldött anyag kiegé
szítéseként tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy a 2003-as 
költségvetésben az MTA 3 preferenciát tudott érvényesíte
ni, így az alapellátás terén történt nagyobb előrelépés, a 
támogatott kutatócsoportok költségvetési támogatása több 
mint megkétszereződött, az infrastrukturális ráfordítások is 
jelentősen nőttek (ebbe a könyvtár támogatása is beleérten
dő). A 2004. évi cél, hogy további prioritások kerüljenek 
bele a költségvetésbe. Az alapellátás terén szükséges to
vábbi fejlesztés, továbbá számolni kell a 2004. évi tagvá
lasztás pénzügyi vonzataival is. A nemzetközi kapcsolatok
ra fordított összegek évek óta stagnálnak, pedig ez kiemelt 
terület lenne a tervek szerint. A megkezdett infrastrukturá
lis változások folytatása elengedhetetlen a fejlődéshez. A 
költségvetés tervezete hosszú idő után először a kutatói 
létszámot is növelné.

Az MTA mellett szerepel az OTKÁ-ra vonatkozó sor is. 
A költségvetési előterjesztés tervezetének ezen sorát az 
OTKA Bizottság állásfoglalása határozta meg. Lipták And
rás, az OTKA elnöke ismertette, hogy a 2003. évi költség- 
vetés azonos az előző évivel. Az OTKA eddigi funkciójá
nak betöltése érdekében szükséges a költségvetés 2004. évi 
jelentős emelése.

Az elnökség 6/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség köszönetét fejezi ki Kroó Norbert főtit
kárnak és Szamkó Józsefné főosztályvezetőnek a költségve
tési irányok elkészítéséért.

2. Az elnökség elfogadja a 2004. évi akadémiai költség- 
vetési koncepciót.

3. Az elnökség felhatalmazza az Akadémia főtitkárát, 
hogy az elnökség által elfogadott koncepció alapján a köz
gyűlés részére készítse el az Akadémia 2004. évi költségve
tési irányelveit tartalmazó összeállítást.

2. Tájékoztató a magyar tudomány 2001—2002. évi
helyzetéről szóló országgyűlési beszámoló készítéséről
Előterjesztő: Marosi Ernő

Marosi Ernő alelnök a napirendi ponttal kapcsolatban 
jelezte, hogy jelen esetben tulajdonképpen két feladatról 
van szó, az 1999—2000-es beszámoló felfrissítéséről és a 
2001—2002. évi beszámoló elkészítéséről. A beszámoló 
elkészítésének tervezett üteme szerint április közepére elké
szül az a vázlat, amelyet a közgyűlés elé lehet terjeszteni, 
ennek adatokkal való feltöltése a nyári hónapokban várható. 
Kéri a tudományos osztályok segítségét a beszámoló elkészí
téséhez a valós tudományos adatok összefoglalásában.

Fábri György tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy az 
adatok összegyűjtése rendben folyik, az érdekelt szaktárcák 
elküldték már az első anyagokat. így már elkészült az a 
rövidebb anyag, amelyet az MTA elnöke a parlamenti bi
zottságok elé vihet. Az anyaggyűjtés második szakaszának 
lezárására azonban a közgyűlésig nincs esély, mivel a tu
dományos adatszolgáltatás ennél lassúbb ütemben folyik, 
így javasolják, a közgyűlés elé egy olyan anyag kerüljön, 
amely a szükséges kiegészítésekkel az elnökség elé végle
ges jóváhagyásra visszatér még szeptember folyamán. 
Felhívta a figyelmet a készülő anyaggal kapcsolatban, hogy 
az adatszolgáltatásnak van egy tartalmi része, amely a tu
dományos adatokat tartalmazza. A beszámoló terjedelme 
azonban nem bírja el, hogy minden beérkezett tudományos 
eredmény belekerüljön, ezek mellékletet fognak képezni.

Vizi E. Szilveszter elnök a témával kapcsolatban kérte a 
tudományos osztályok elnökeit, hogy néhány napon belül 
1-1 kiemelkedő, nemzetközileg is elismert tudományos 
eredményről számoljanak be, amelyek belekerülhetnek a 
beszámolóba is. Hangsúlyozta a beszámolóval kapcsolat
ban, hogy az MTA elnöke nem az Akadémia, hanem az 
egész magyar tudományosság helyzetéről számol be a par
lamentnek.

Pannonhalmi Kálmán főosztályvezető tájékoztatta a je
lenlevőket, hogy a ma kapott információ szerint az új anya
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got a parlament együtt tárgyalja az 1999—2000-es beszá
molóval a kora ősz folyamán. Ez természetesen a felvázolt 
ütemtervet is módosítja, hiszen a parlament szervezési 
főosztálya a nyár elejére kéri az anyag beadását, hogy az a 
költségvetési tárgyalások megindulásával egyidőben kerül
jön plenáris ülésre, október végén, november elején.

Az elnökség 7/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség köszönetét fejezi ki Marosi Ernő alelnöknek 
és Fábri György osztályvezetőnek az országgyűlési beszá
moló tervezetéről adott tájékoztatásért.

3. Tájékoztató a 2004. évi tagválasztás elveit kidolgozó
ad hoc elnöki bizottság munkájáról
Előterjesztő: Enyedi György

Enyedi György akadémikus, az ad hoc bizottság elnöke 
szóban két kiegészítést tett az írásos anyaghoz. Elsőként 
hangsúlyozta, hogy az ajánlások közül különösen újszerű 
az, amely az akadémikusok összlétszámúnak szabályozásá
ra vonatkozik. Több oldalról merült fel az igény ennek 
szabályozására. Az ad hoc bizottság többségének javaslata, 
hogy a törvény változatlanul hagyása mellett az akadémi
kusok összlétszámút 350—370 főben maximálják. A 
meritokrácia alapján javítani kell a férfi/nő arányt. így a 
jövő évi tagválasztás során mintegy 40 fő felvételére kerül
hetne sor. Természetesen ehhez az Alapszabály módosítása 
szükséges. Ismertette továbbá, hogy az utolsó pontban 
javasolt, a levelező tagi helyek tudományos osztályok kö
zötti elosztása megegyezik a 2001-ben követett korrekciós 
elosztással. Vizi E. Szilveszter elnök kihangsúlyozta, hogy 
egy elit testület esetében szükséges a létszám növekedésé
nek korlátozása. Fontos, hogy a külső és tiszteleti tagok 
közé kiemelkedő tudósok kerüljenek.

A vitához hozzászólók lényegében egyetértettek az 
anyaggal, az akadémikusok számának maximum 360 főben 
történő megállapításában. A Matematikai-, valamint a 
Földtudományok Osztálya részéről sérelmezték a „kisebb” 
osztályokat érintő korrekciókat a levelező tagi helyek elosz
tásában. Több hozzászóló egyetértett azzal, hogy akár 65 
évre is csökkenthető lenne a választási korhatár.

Vizi E. Szilveszter a vita lezárásában összefoglalóan 
elmondta, hogy az akadémiai törvény a tiszteletdíjjal kap
csolatban azt mondja ki, hogy az az akadémikusok részére 
jár, de mértékét a kormány dönti el. A tiszteletdíj beépítését 
a bérbe az Akadémia nem javasolja. Az akadémikusok 
felső létszámának 360 körüli számban limitálása költségve
tési szempontból kiszámíthatóvá teszi a tiszteletdíjak ügyét. 
A levelező taggá választás előkészítésben az elnökség tag
jai egyetértettek az írásos anyagban felsorolt „átvilágítási” 
ismérvekkel. Javasolják a tudományos osztályoknak, hogy 
a tagjelölés során részesítsék előnyben a 65 év alatti tudó
sokat és 70 év feletti tudóst már ne javasoljanak levelező 
taggá. Kimondható továbbá, hogy támogatják a jövő évi 
tagválasztás során valamennyi megüresedett hely betölté
sét. Elvben támogatja az automatikusan járó 3-3 hely kiosz
tását osztályonként és a fennmaradó helyeket használja fel 
az elnökség a szükséges korrekciókra.

Az elnökség 8/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség köszönetét fejezi ki Enyedi György aka
démikusnak és az ad hoc bizottság tagjainak a tagválasztás 
elveinek előkészítésében végzett munkájukért.

2. Az elnökség javasolja az ad hoc bizottság javaslatának 
akadémikusok gyűlése elé terjesztését.

4. Előterjesztés az Akadémiai Aranyérem adományozá
sára
Előterjesztő: Hámori József

Hámori József alelnök, a díjbizottság elnöke ismertette, 
hogy az Akadémiai Aranyérem adományozására 9 osztály 
tett javaslatot, összesen 7 akadémikus személyére. A bi
zottság hosszas vita után három jelöltet támogatólag ter
jesztett be az elnökség elé, Halász Béla, Harmatta János és 
Michelberger Pál akadémikusokat.

A vitát követően Vizi E. Szilveszter elnök felkérte Pantó 
György osztályelnököt a szavazatszámláló bizottság elnö
kéül, tagként pedig Horváth Zalán osztályelnököt és Bazsa 
György doktor képviselőt.

A titkos szavazás alkalmával Harmatta János 9, Halász 
Béla 6, Michelberger Pál 4, míg Nemecz Ernő 1 szavazatot 
kapott, így második fordulóra került sor a két legtöbb sza
vazatot kapott jelölt között.

Az elnökség 9/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség titkos szavazással 2003-ban Akadémiai 
Aranyérmet adományoz Harmatta János akadémikusnak.

5. Előterjesztés az Akadémiai Díj adományozására
Előterjesztő: Hámori József

Az elnökség 10/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség a tudományos osztályok javaslata és a bi
zottság előterjesztése alapján, titkos szavazással 2003-ban 
Akadémiai Díjat adományoz Újváry Zoltánnak (I. o.), 
Ádám Magdának (II. o.), megosztva Berkes Istvánnak, 
Csáki Endrének és Tóth Bálintnak (III. o.), megosztva 
Gáborjányi Richárdnak és Tóth Miklósnak (IV. o.), Nagy 
M. Györgynek (V. o.), Hegedűs Istvánnak (VI. o.), Kollár 
Lászlónak (VIII. o.), megosztva Sarkadi Balázsnak és 
Váradi Andrásnak (VIII. o.), Lőrincné Istvánffy Hajnának 
(IX. o.), Haas Jánosnak (X. o.) és megosztva Lévai Péter
nek és Trócsányi Zoltánnak (XI. o.).

6. Előterjesztés az Akadémiai Újságírói díj adományo
zására
Előterjesztő: Hámori József

Az elnökség 11/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség a tudományos osztályok javaslata és a bi
zottság előterjesztése alapján, titkos szavazással 2003-ban 
Akadémiai Újságírói Díjat adományoz Lukácsi Bélának és 
Elek Lászlónak.
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7. Előterjesztés a 2003. májusi közgyűlés tárgysorozatára
Előterjesztő: Keviczky László

Keviczky László alelnök a helyszínen kiosztott anyaggal 
tájékoztatta az elnökség tagjait a 2003. májusi közgyűlés 
tárgysorozatáról. Ismertette, hogy a tárgysorozat megoldást 
kínál a politika és a közgyűlés elválasztására. Áthidaló 
megoldásként javasolták, hogy hétfő délelőtt a köztestület 
nyilvános ülésére kerüljön sor.

A vita során kialakult a tárgysorozat elnökség által tá
mogatott, módosított javaslata. így a hétfői nap délelőttjén 
kerül sor a köztestület nyilvános ülésére, ahol az elnöki 
megnyitót követően következik Medgyessy Péter minisz
terelnök, J. Koeppen EU nagykövet és Horn Péter akadé
mikus beszéde, amelyek témája az Európai Unió lenne. 
Ezután kerülne sor a Wahrmann Mór-érem átadására, to
vábbá a Deák-év keretében a Székház előcsarnokában levő 
Deák-relief megkoszorúzására. Hétfő délután a közgyűlés 
előtt kerülne sor az Akadémiai Aranyérem, az Akadémiai 
Díjak és az Akadémiai Újságírói Díjak átadására, továbbá 
Keresztes László tudományos előadására. Ezt követné az 
akadémikusok zárt ülése. Kedden pedig munkaközgyűlésre 
kerülne sor.

Az elnökség 12/2003. szánni állásfoglalása

Az elnökség a 2003. májusi közgyűlés tárgysorozatát a 
javasolt kiegészítésekkel elfogadta.

8. Tájékoztatás a „Mindentudás Egyetcmé”-ről
Előterjesztő: Fábri György

Fábri György szóban tájékoztatta az elnökség tagjait a 
Mindentudás Egyeteme sorozatról. Elsőként megköszönte a 
tudományos osztályokról beérkezett javaslatokat a további 
előadók személyére. Ismertette, hogy a továbbiakban is az 
eddigi ismérvek érvényesülnek az előadók kiválasztása 
terén, így a tudományos kiválóság, a médiában való megje
leníthetőség és az ismeretterjesztő jelleg. Új szakaszához 
érkezett el a Mindentudás Egyeteme, hiszen több kiterjesz
tő jellegű programra kerül sor, nevezetesen a regionális 
akadémiai központokban is lesznek előadások. Szintén új 
elem, hogy a tervek szerint a nyáron az Óbudai Szigeten is 
előadásokat lehet tartani, ami új közönséget céloz meg. 
Továbbá a Budapest Science Forum honlapján az eddig 
„felhalmozott” anyag mintegy felvezető anyagként is sze
repelhet.

Fábri György bejelentette, hogy az MTA és a MATÁV 
vezetése szóban megegyezett, hogy a másfél év lejárta 
(2003. december) után is folytatódik a program. így a Min
dentudás Egyeteme folyamosán működő intézménnyé vál
hat. Egyértelmű, hogy mind a média megjelenítésben, mind 
általános társadalmi-politikai területen megállta a program 
a helyét. Május elejére már írásos anyag is várható a válto
zásokról.

Vizi E. Szilveszter elnök kiegészítésként beszámolt arról, 
hogy április 14-én, húsvét kapcsán sor kerül Erdő Péter és 
Schweitzer József közös előadására, amelyet a magyar 
televízió élőben közvetít.

9. Egyebek között

9.1. Vizi E. Szilveszter elnök tájékoztatta az elnökség 
tagjait, hogy ez év végén lejár a közgyűlési bizottságok 
(Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 15 közgyűlés által vá
lasztott tagja, a Doktori Tanács, a Felügyelőbizottság, a 
Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság, a Tudományetikai 
Bizottság és a Vagyonkezelő Kuratórium) mandátuma. 
Mivel őszi közgyűlésre nem kerül sor, így javasolja, hogy a 
bizottságok működését a közgyűlés négy hónappal hosz- 
szabbítsa meg, így újraválasztásukra 2004 májusában kerül
jön sor.

Az elnökség 13/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség javasolja a közgyűlési bizottságok mandá
tumának meghosszabbítását 2004 májusáig.

9.2. Vizi E. Szilveszter elnök ismertette a Keviczky 
László és Bazsa György aláírásával elkészült anyagot (A 
Magyar Tudományos Akadémia a korszerű természettudo
mányos közoktatásért). Az anyag elkészültét azok a hírek 
indokolták, melyek szerint az Oktatási Minisztérium a 
közoktatást a természettudomány háttérbeszorításával 
akarja átalakítani. Feltette a kérdést, hogy az elnökség kí- 
vánja-e tárgyalni az anyagot, vagy elegendőnek ítéli, ha az 
MTA elnöke levélben az oktatási miniszterhez fordul e 
tárgyban.

Ormos Mária ismertette, hogy a társadalomtudományi 
osztályok is hasonló anyagon dolgoznak, így kívánatos 
lenne, hogy annak elkészültét bevárva, egységes koncepciót 
kialakítva lépjen a témában az Akadémia.

A természettudományi osztályok részéről Gyulai József 
osztályelnök és Keviczky László alelnök is elutasította a 
várakozásra irányuló javaslatot, kérik az elnököt, hogy 
minél előbb lépjen ez ügyben.

Marosi Ernő alelnök javasolta, hogy az Akadémia elnöke 
terjessze elő a természettudományi osztályok munkáját, de 
a levélben utaljon arra, hogy hasonló állásfoglalás születése 
várható a társadalomtudományok részéről. Kívánatosnak 
tartaná továbbá, hogy ne önkéntesen adjon véleményt az 
MTA, hanem a szaktárca kérje fel véleménynyilvánításra.

Az elnökség 14/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség egyetértett az anyaggal és felhatalmazta 
Vizi E. Szilveszter elnököt, hogy a természettudományi 
tárgyak közoktatás ügyében az elkészült anyag alapján 
levélben forduljon Magyar Bálint oktatási miniszterhez.

9.3. Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy a március 
15-én 11 akadémikus kapott Széchenyi-díjat, közülük ez
úton is gratulált a jelenlevő Csányi Vilmosnak és Győry 
Kálmánnak. A Magyar Köztársasági Érdemrend Középke
resztjét (polgári tagozat) kapta Halász Béla és Hámori 
György akadémikus. Több akadémiai doktor is részesült 
kitüntetésben.

9.4. Horváth Zalán akadémikus kérte, hogy az elnökség 
támogassa Magyarország Uniós csatlakozását, amelyet a 
sajtóban is hozzanak nyilvánosságra.
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Vizi E. Szilveszter elnök ezzel kapcsolatban ismertette, 
hogy az Európa Uniós csatlakozással kapcsolatosan az MTA 
elnöke, előző két elnöke, az alelnökök, a főtitkár és Palánkai 
Tibor akadémikus, az EU Kommunikációs Közalapítvány 
elnöke az országban elsőként tett közzé támogató nyilat- 
koztatot a köztestület nevében. Az elnökség példás értékű
nek és fontosnak tartotta a nyilatkozat megjelentetését.

KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
pályázatot hirdet az

MTA MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET

igazgatói munkakörének betöltésére,
2003. szeptember 1-jei hatállyal

Az igazgató feladata:
— az intézet tudományos tevékenységének irányítása, 

koordinálása,
—  a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben 

kivívott helyének és szerepének megőrzése, illetve to
vábbi erősítése,

— a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósí
tása, jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— legalább a tudomány kandidátusa vagy Ph.D. tudo

mányos fokozat,
— kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az in

tézet profiljának megfelelő kutatások valamely területén,
— kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szer

zett megfelelő gyakorlat,
— legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázóknak az intézet tudományos programja meg

valósítására vonatkozó koncepcióját,
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, 

beosztásának és fizetésének megjelölését,
— eddigi szakmai munkájának és a munka eredményei

nek ismertetését,
— a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és 

könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét,
— tudományos fokozatának és idegennyelv ismeretének 

megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— a végzettséget, tudományos fokozatot és nyelvtudást 

igazoló oklevelek hiteles másolatát,
— részletes szakmai önéletrajzot két példányban,
— 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítványt,
— a jelenlegi munkáltató által készített minősítést, a 

49/1993. (III. 26.) Korm.rendelet 7. §-a szerint.

A jelenlegi igazgatónak — amennyiben pályázatot nyújt 
be — a munkáltatói minősítést nem kell mellékelnie. Az 
oklevelek hiteles másolatát csak abban az esetben, ha az 
igazgatói kinevezése óta azokban változás történt.

A megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, illetőleg a 
pályázó 70 éves koráig szól.

A pályázatot az MTA főtitkárának címezve (1245 Buda
pest, Pf. 1000), az Akadémiai Értesítőben történő megjele
néstől számított 1 hónapon belül kell benyújtani a Magyar 
Tudományos Akadémia Titkársága Társadalomtudományi 
Főosztályának. A pályázat elbírálása a Magyar Tudomá
nyos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 23. §-ában 
foglaltak szerint történik.

Kroó Norbert s. k., 
az MTA főtitkára

KÖZLEMÉNY

az 1999-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertek 
kutatói zárójelentéseinek értékeléséről

A Bolyai-ösztöndíjasok az ösztöndíj időtartama alatt 
éves, az ösztöndíj befejezésekor záró kutatói jelentésben 
számolnak be munkájukról. A kutatói jelentéseket a szakér
tői kollégium felkért szakértője részletesen értékelte, és 
ennek alapján a szakértői kollégium javaslatot tett a Kura
tóriumnak a kutatói jelentés értékelésére, melyről a Kura
tórium az alábbiak szerint döntött.

A Kuratórium „kiemelkedő” minősítéssel fogadta cl

állam- és jogtudomány: Horváth Attila,

biológiai tudomány: Czier Zoltán, Gál Péter, Grigorszky 
István, Gulyás Attila, Guti Gábor, Hájos Norbert, Len
gyel Imre, Liker András, Szinetár Csaba, Tompa Péter,

filozófiai tudomány: Bene László,

fizikai tudomány: Bene Gyula, Gulyás László, Hopp Béla, 
Kaptás Dénes, Kun Ferenc, Nguyen Quang Chinh, Ódor 
Géza, Szipőcs Róbert Attila,

földrajztudomány: Izsák Éva, Kiss Gyula, Weidinger Tamás,

földtudomány: Barsi Árpád, Krivácsy Zoltán, Püspöki 
Zoltán László, Wéber Zoltán,

hadtudomány: Horváth Tibor, Vincze Árpád,

irodalomtudomány: Hász-Fehér Katalin, Kállay Géza, 
Kulcsár-Szabó Zoltán,

kémiai tudomány: Bényei Attila Csaba, Buglyó Péter, Kéki 
Sándor, Keserű György Miklós, Kovács Attila, Láng 
Győző, Lázár István, Vass Elemér,

közgazdaság-tudomány: Gáspár Tamás, Kengyel Ákos, 
Ulbert József,
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matematikai tudomány: Gát György, Gerencsérné Vágó 
Zsuzsa, Grolmusz Vince, Hajdú Lajos, Ispány Márton, 
Király Zoltán, Szabó Csaba, Szabó Endre, Vágvölgyi 
Sándor Árpád, Viharos László György,

mezőgazdasági tudomány: Divós Ferenc, Dudásné Posta 
Katalin, Gócza Elén, Kajári Karolina, Kiss Levente, 
Kovács Béla Róbert, Lehoczky Éva, Radócz László, 
Szakály Zoltán,

műszaki tudomány: Gáspár Péter, Kádár Botond Géza, 
Károlyi György Zoltán, Kiss Csaba László, Koppá Pál, 
Néder Zoltán, Sándor György, Szatmári István Zoltán,

nyelvtudomány: Chernychko Stepan,

orvostudomány: Baczkó István Róbert, Ferdinandy Péter, 
Hunyady Béla, Kamondi Anita, Kiss András, Kiss Já
nos, Kozicz László Tamás, Kozicz László Tamásné, 
Prohászka Zoltán, Szalai Csaba, Virág László,

történelemtudomány: Fazekas Csaba, Földesi Margit, 
Mester Zsolt, Pálffy Géza, Piti Ferenc, Rüsz Fogarasi 
Enikő, Sahin-Tóth Péter, Szávai Ferenc Tibor, Szilágyi 
Ágnes Judit, Tringli István, Valuch Tibor Gábor,

zenetudomány: Kaczmarczyk Adrien

ösztöndíjasok kutatói zárójelentését.

A Kuratórium a megjelölt ösztöndíjasoknak kiemelkedő 
kutatómunkájuk elismeréséül MTA Bolyai-plakettet és 
valamennyi kiemelkedő minősítésű ösztöndíjasnak Emlék
lapot adományozott.

A Kuratórium „megfelelő” minősítéssel fogadta el

állam- és jogtudomány: Szalayné Sándor Erzsébet,

biológiai tudomány: Bagossi Péter, Keresztessy Zsolt, 
Koncz Gábor, Matus Gábor, Molnár Erika, Ötvös Fe
renc László, Sárospataki Miklós György,

filozófiai tudomány: Molnár László,

fizikai tudomány: Benkő Zsolt István, Berek Gejza, Dóka 
Ottó, Fáth Gábor, Kántor Zoltán, Liszkay László Fe
renc, Schram Zsolt László, Tóth Zsolt,

földrajztudomány: Kiss Edit Éva,

földtudomány: Havasi István,

gyógyszerésztudomány: Regdon Géza László, Zelkó Ro
mána,

irodalomtudomány: Bolonyai Gábor, Borbély Szilárd, 
Milbacher Róbert, Pozsvai Györgyi, Tóth Sándor Attila,

kémiai tudomány: Barkó György, Csikor Zsolt, Csutorás 
Csaba, Galbács Gábor, Kiss Attila Péter, Simon András, 
Tóth Gergely,

matematikai tudomány: Lukács Erzsébet, Radeleczki Sándor,

mezőgazdasági tudomány: Bánáti Diána, Berecz Loránd 
András, Bidló András, Csuhák Mária, Iváncsics József,

Kovács Gábor, Milisits Gábor, Simon László, Sterczer 
Ágnes Andrea, Szabó Márta, Szalai Gabriella,

műszaki tudomány: Boór Ferenc, Kristóf Gergely, Seller 
Rudolf, Sujbert László, Szalay Tibor, Száméi László,

néprajztudomány: Mohay Tamás,

neveléstudomány: Lajos Péter,

orvostudomány: Böbék Ilona, Bogner Péter Ferenc, Bőgi 
Krisztina, Dux Mária, Horváth Ildikó, Horváth Zsolt 
Csaba, Ivanics Tamás, Koppán Miklós, Magyarlaki Ta
más, Stankovics József Antal, Szabó Andrea, Szentesi 
Péter Sándor, Szőke György,

politikatudomány: Csapody Tamás, Tálas Péter,

pszichológiai tudomány: Kiss Szabolcs,

szociológiai tudomány: Tóth István János,

történelemtudomány: Sipos András

ösztöndíjasok kutatói zárójelentését.

A Kuratórium „nem megfelelt” minősítéssel fogadta el

mezőgazdasági tudomány: Fekete Csaba, 

nyelvtudomány: Maticsák Sándor István 

ösztöndíjasok kutatói zárójelentését.

A Kuratórium nem tudta értékelni

hadtudomány: Sajtos Sándor

ösztöndíjas kutatói zárójelentését, mert az nem érkezett be 
a végső határidőig.

Az 1999-ben felvett ösztöndíjasok közül különböző okok 
miatt 20 fő értékelésére nem került sor.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma

TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím 

odaítéléséről

BALÁZS PÉTER
„Európai egyesülés és modernizáció” című munkája 
alapján,

BOROS GÁBOR
„A mozgástörvényektől Isten értelmi szeretetéig. A 
morális univerzum kitágulása a mechanikai filozófiá
ban” című munkája alapján,

BRAGYOVA ANDRÁS
„Az alkotmánybíráskodás elmélete” című munkája 
alapján,

DELI JÓZSEF
„Paprikakarotinoidok vizsgálata: analízis, izolálás, 
szerkezetazonosítás” című munkája alapján,
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ENYEDI ÁGNES
„A plazmamembrán típusú Ca(2+)ATPázok szabályo
zásának molekuláris alapjai” című munkája alapján, 

KOVÁCS ZOLTÁN
„A poszt-szocialista urbanizáció és városi átalakulás 
jellemzői Kelet-Európábán” című munkája alapján, 

KÖRÖSÉNYI ANDRÁS
„A magyar politikai rendszer” című munkája alapján, 

KUCZI TIBOR
„Kisvállalkozás és társadalmi környezet” című munká
ja  alapján,

LENDVAY GYÖRGY
„Elemi reakciók potenciálfelületének, kinetikájának és 
dinamikájának elméleti vizsgálata” című munkája 
alapján,

RAFAI PÁL SÁNDOR
„Termelés-orientált környezet-élettani vizsgálatok” 
című munkája alapján,

SÍKOS TOMAY TAMÁS
„Marketingföldrajz” című munkája alapján,

SZÉLES KLÁRA
„Van-e értelme a műértelmezésnek? (Ha van, mi az?)” 
című munkája alapján,

VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ
„A Dél-Alföld felszín alatti vizei, hidrokémiai folya
matok és vízföldtani következtetések” című munkája 
alapján,

VERES ZSUZSANNA
„A szelenofoszfát bioszintézise és a szelénatom be
épülése a sejtek makromolekuláiba” című munkája 
alapján,

VINKLER PÉTER
„A kémia tudományos kommunikációs rendszereinek 
tudománymetriai vizsgálata” című munkája alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el
nöke minden hónap első hétfőjén 16— 17 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart. Az Aka
démia köztestületi tagjainak más időpontokban is rendelke
zésére áll.

Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitká
ra minden hétfőn 15.30— 17.00 óra között — előzetes 
bejelentkezés alapján — fogadóórát tart. Az Akadémia 
köztestületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére 
áll.
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HATÁROZATOK

A Kormány
1033/2003. (IV. 18.) Korín, 

határozata

a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról, 
valamint a tudomány- és technológiapolitika

kormányzati irányítási és végrehajtási rendszerének 
megújításával kapcsolatos feladatokról

A tudományos kutatás és technológiai fejlesztés kiemel
kedő fontosságára tekintettel, a tudomány- és technológia- 
politika legmagasabb szintű koordinációjáért felelős testü
letek megerősítése, illetve megújítása érdekében a Kor
mány az alábbi határozatot hozza:

1. A tudományos kutatást, technológiafejlesztést és in
novációt érintő koncepcionális kérdések véleményezésére, 
illetőleg a tudomány- és tecnhnológiapolitikai döntések 
előkészítésére Tudomány- és Technológiapolitikai Kol
légium (a továbbiakban: Kollégium) működik. A Kollégi
um megtárgyalja a Kormány számára készített tudomány- 
és technológiapolitikai tárgyú előterjesztéseket, állást 
foglal a kormányzati tudomány- és technológiapolitikát 
érintő kérdésekről, összehangolja a tudomány- és techno
lógiapolitikát érintő feladatokat, megvitatja a kormányzati 
intézkedést igénylő aktuális kérdéseket, és elősegíti ezek 
megoldását.

2. A kollégium
— elnöke:

a miniszterelnök;
— elnökhelyettesei:

az oktatási miniszter, 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke;

— tagjai:
az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, 
a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, 
a gazdasági és közlekedési miniszter, 
az informatikai és hírközlési miniszter, 
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, 
a pénzügyminiszter,
a Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnöke.

3. A Kollégium üléseinek állandó meghívottja a Minisz
terelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ
ját irányító politikai államtitkár, a Nemzeti Fejlesztési Terv 
és EU Támogatások Hivatalát irányító politikai államtitkár, 
az Oktatási Minisztérium kutatás-fejlesztési helyettes ál
lamtitkára, valamint a Tudomány- és Technológiapolitikai 
Titkárság vezetője.

4. A Kollégium az általa meghatározott ügyrend és mun
katerv szerint ülésezik. A Kollégium bizottságokat, munka- 
csoportokat hozhat létre, amelyek munkájába külső szakér

tőket is bevonhat. A Kollégium ülésén az elnökön, az el
nökhelyetteseken, a tagokon és az állandó meghívottakon 
kívül más személy csak a kollégium elnökének engedélyé
vel vehet részt. A Kollégium ülésére meg kell hívni azt a 
minisztert, illetőleg azon országos hatáskörű szerv vezető
jét, akinek feladatkörét a tárgyalt napirend érinti. A Kollé
gium elnöke az ülésre meghívhatja azt, akinek jelenlétét a 
napirend tárgyalásánál indokoltnak tartja.

5. A Kollégium által végzett állami feladatok ellátásának 
segítése érdekében tanácsadó, döntés-előkészítő, koordiná
ló és értékelő testületként Tudomány- és Technológiapoli
tikai Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Testület) műkö
dik. A Testület közreműködik az országos tudomány- és 
technológiapolitikának a társadalom- és gazdaságpolitiká
val összehangolt kidolgozásában.

6. A Testület
a) véleményezi a Kormány elé kerülő tudomány- és 

technológiapolitikai tárgyú előterjesztéseket, a kuta
tás, fejlesztés és innováció stratégai terveit, a dön
téshozatallal kapcsolatos javaslatokat;

b) véleményezi a tudományos munka állami támogatá
sát, a kutatásfejlesztés és az innováció ösztönzését 
szolgáló pénzügyi források költségvetési tervezését 
és felhasználásának stratégiáját;

c) véleményezi a pénzügyi források felhasználásáról 
szóló beszámolókat.

7. A Testület működését az elnök irányítja. Ennek kere
tében

a) képviseli a Testületet;
b) összehívja és vezeti a Testület üléseit.

8. a) A Testület legfeljebb kilenc tagból áll. A Testület
ben többségben kell lenniük a kormányzati tisztsé
get nem viselő személyeknek. A Testület elnökének 
és tagjainak kinevezésére és felmentésére az okta
tási miniszter az érdekelt minisztériumoknak, va
lamint a kutatásfejlesztés szakmai és érdekképvise
leti szervezeteinek, továbbá a Magyar Tudományos 
Akadémiának a véleményét figyelembe véve tesz 
javaslatot a miniszterelnök részére.

b) A Testület tagjait és elnökét a miniszterelnök ne
vezi ki legfeljebb három évre. A kinevezési idő 
egy alkalommal legfeljebb három évvel meghosz- 
szabbítható.

c) A tagság megszűnik:
ca) a határozott idő elteltével; 
eb) lemondással;
cc) az oktatási miniszter javaslatára a miniszterel

nök által történő felmentéssel;
cd) a tag halálával.

9. A Testület működési rendjét maga alakítja ki, és azt a 
Kollégium hagyja jóvá. A Testület döntéseinek előkészítésé
vel kapcsolatos feladatra eseti jelleggel kijelölt tagot bízhat 
meg, aki e célra szükség szerint szakértőket vehet igénybe, 
illetve az adott feladatra ad hoc munkabizottságot állíthat 
fel, egyéb esetekben a döntéseket az elnök készíti elő.
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10. A Kollégium, valamint a Testület működésével kap
csolatos koordinációs, szervezési és adminisztratív felada
tokat a Tudomány- és Technológiapolitikai Titkárság (a 
továbbiakban: Titkárság) látja el. A Titkárság az Oktatási 
Minisztérium keretei között működik, annak vezetőjét az 
oktatási miniszter nevezi ki. A Kollégium és a Testület 
működésének költségeit, továbbá a Titkárság feladatainak 
ellátásával kapcsolatos kiadásokat az Oktatási Minisztéri
um költségvetésében kell tervezni.

11. Az oktatási miniszter — az érintett minisztériumok 
bevonásával — készítsen a tudomány- és technológiapoli
tika kormányzati irányítási és végrehajtási rendszerének 
megújítására vonatkozó előterjesztést.

Felelős: oktatási miniszter
érintett miniszterek

Határidő: 2003. április 30.

12. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. Ez
zel egyidejűleg a Tudomány- és Technológiapolitikai Kol
légium, valamint a Tudományos Tanácsadó Testület létre
hozásáról és működéséről szóló 1038/2000. (V. 5.) Korm. 
határozat, valamint az azt módosító 1120/2001. (X. 19.) 
Korm.határozat hatályát veszti, egyúttal a Tudományos 
Tanácsadó Testület tagjainak megbízatása megszűnik.

Dr. Medgyessy Péter s. k. 
miniszterelnök

A Miniszterelnök 
41/2003. (IV. 9.) ME 

határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
Bizottsága tagjainak megbízásáról

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról 
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. §-ának (4) bekezdése 
alapján

— a Magyar Tudományos Akadémia elnökének javasla
tára —

dr. Hámori József akadémikust,

— a Felsőoktatási Konferenciák Szövetsége javaslatára —
dr. Szeberényi Józsefet, a PTE Általános Orvostudomá

nyi Kar Orvosi Biológiai Intézete egyetemi tanárát és
dr. Hornos Zsoltot, a Szent István Egyetem egyetemi ta

nárát

— hároméves időtartamra —

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bi
zottsága tagsági teendőinek ellátásával
megbízom.

Dr. Medgyessy Péter s. k. 
miniszterelnök

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
állásfoglalásai a 2003. április 23-án megtartott 

üléséről

1. Előterjesztés a magyar doktori iskolák helyzetéről
Előterjesztők: Michelberger Pál 

Róna-Tas András

Michelberger Pál akadémikus, a MAB elnöke az írásbeli 
előterjesztéshez kiegészítésként általánosságban ismertette, 
hogy az egyetemi élet színvonalának megőrzése érdekében 
is rendkívül fontos a doktori képzés. Felhívta a figyelmet 
arra is, hogy míg a kandidátusi fokozatot a ’40-es éveiben 
szerezte meg egy kutató, addig a PhD-t a ’30-as évei elején, 
amely eltérés a színvonalban is különbséget jelent. A MAB 
tagjai — a teológia és a művészetek képviselője kivételével 
— kizárólag akadémikusok.

Róna-Tas András akadémikus, a MAB Doktori Bizott
ságának elnöke ismertette, hogy az elnökség tagjai elé 
került anyag belső használatra készült, még nem eldön
tött, milyen nyilvánosságot kapjon. Felhívta a figyelmet 
az előterjesztés legfontosabb pontjaira, illetve a problé
mákra.

A részletes vita során a hozzászólások érintették az aka
démiai intézetek és az egyetemek együttműködésének fon

tosságát. Elhangzott, hogy szerencsés lenne, ha a tájékozta
tó kibővülne az intézeti adatsorokkal, milyen mértékben 
vesznek részt az intézetek jelenleg az oktatásban. Érintették 
a habilitáció kérdését is és annak színvonalát. Felmerült az 
idegen nyelv ismeretének témaköre is. Gaál Zoltán, a Rek
tori Konferencia elnöke meghívta az MTA vezetőit a téma 
további tárgyalására a Rektori Konferencia ülésére.

Róna-Tas András a felmerülő kérdésekre válaszolva 
többek között elmondta, hogy az akadémiai intézetek 
bevonása az oktatásba olyan módon lehetséges, hogy a 
szabályok szerint doktori iskola külső alapító tagja lehet 
főállású akadémiai alkalmazott, vezetője azonban csak 
egyetemi alkalmazott lehet. Ismertette, hogy az Unióba 
való belépésünk további kérdéseket vet fel a témában. 
Kitért a habilitáció akkreditációjának szükségességére, 
mint elkerülhetetlen lépésre. A doktori képzés 3-ról 4 
évre emelésével kapcsolatban elmondta, hogy ezt ebben a 
formában nem támogatja a MAB, de javasolja a legjob
bak számára a predoktori ösztöndíj létrehozását. A to
vábblépéshez kéri az MTA tudományos osztályainak 
segítségét is.
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Az elnökség 15/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség köszönetét fejezte ki Michelberger Pál és 
Róna-Tas András akadémikusoknak a tájékoztató elkészíté
séért.

2. Az elnökség támogatja az Akadémia vezetőinek és a 
Rektori Konferenciának találkozóját a doktori iskolák hely
zetének további megvitatására.

2. Tájékoztatás a 2003. májusi közgyűlés előkészítéséről
Előterjesztő: Reviczky László

Reviczky László alelnök a helyszínen kiosztott közgyű
lési tárgysorozattal kapcsolatban ismertette, hogy az egy 
esetben módosult a márciusi elnökségi ülésen elfogadott
hoz képest, mert az Akadémiai Aranyérem, az Akadémiai 
Díjak és az Újságírói Díjak átadására a május 6-i, keddi 
ülésen kerül sor.

Az elnökség 15/2003. szánni állásfoglalása

Az elnökség jóváhagyta a közgyűlés végleges tárgysoro
zatát.

3. Egyebek között

3.1. Reviczky László alelnök ismertette, hogy elkészült a 
Doktori Tanács ügyrendje, amelyet először a Vezetői Kol
légium tárgyal majd meg.

3.2. Vizi E. Szilveszter elnök tájékoztatta az elnökség 
tagjait, hogy Medgyessy Péter miniszterelnökkel való meg
beszélése szerint a kormány a külföldön élő magyar tudó
sok és művészek hazatelepülésére 300 millió forint támoga
tást biztosít.

3.3. Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy megnyílt 
az Illyés Archívum és Műhely.

3.4. Vizi E. Szilveszter elnök a 2004-ben esedékes tagvá
lasztással kapcsolatban kérte a tudományos osztályokat, 
hogy tiszteleti taggá valóban kiemelkedő tudós személyisé
geket jelöljenek (pl. Nobel-díjasokat).

3.5. Vizi E. Szilveszter elnök tájékoztatta az elnökség 
tagjait, hogy az Akadémia parlamenti beszámolóját már két 
bizottság megtárgyalta és azt elfogadta.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
2003. március 24 -i ülésének (AKT 2/2003.) 

állásfoglalásai

Napirend:

1. Az AKT és kuratóriumai 2002. évi tevékenységéről 
szóló közgyűlési beszámoló megvitatása

2. Az akadémiai kutatóközpontok tevékenységét áttekin
tő bizottság jelentésének megtárgyalása

3. Igazgatói megbízások, az igazgatói megbízás eljárás
rendjének reformja

4. Javaslat kutatócsoporti „társult tagság”-ra
5. Egyebek

AKT 1/2/2003. ( III. 24.) állásfoglalás:

Az ülés elé írásos előterjesztés került az AKT és kurató
riumai 2002. évi tevékenységéről, amely a közgyűlési be
számoló részét alkotja.

A testület az AKT és kuratóriumai 2002. évi tevékenysé
géről szóló közgyűlési beszámoló szövegét vita nélkül, 
egyhangúlag jóváhagyta.

AKT 2/2/2003. ( III. 24.) állásfoglalás:

A testület jóváhagyta, hogy az akadémiai kutatóközpon
tok tevékenységét áttekintő bizottság jelentésének megtár
gyalását halasszák későbbre, mert az állásfoglalás megala
pozásához további előkészítő munkára, egyeztetésekre van 
szükség.

AKT 3/2/2003. ( III. 24.) állásfoglalás:

A testület meghallgatva a pályázatok elbírálásában részt 
vevő grémiumok véleményéről adott tájékoztatást, egyhan
gú szavazással az alábbi döntést hozta:

Javasolja az Állatorvostudományi Intézet élére Harrach 
Balázst 5 éves megbízással,

az SzBK Enzimológiai Intézete élére Friedrich Pétert (ko
rára tekintettel) 3 éves megbízatással igazgatónak kinevezni.

AKT 4/2/2003. ( III. 24.) állásfoglalás:

Az AKT megtárgyalta és döntést hozott a támogatott 
kutatóhelyi társult tagsági státus odaítéléséről. A 2003—• 
2006 közötti ciklusra a testület korábbi határozata 18 tag
sági státus megadására ad lehetőséget. A Matematika és 
természettudományi, valamint az Élettudományi Kuratóri
um területén a tudományos osztályok véleményének figye
lembevételével az AKT az alábbiak igényének adott helyt:

Matematika és természettudományok:
Benczúr András (ELTE), Dudás Illés (ME), Lakatos István 
(ME), Klinghammer István (ELTE), Nagy Ágnes (DE) 

Élettudományok:
Bemáth Jenő (SZIE), Jolánkai Márton (SZIE), Magda Sán
dor (SZIE), Kárpáti Sarolta (SE), Szabó T. Attila (VE)
A társadalomtudományok területére vonatkozóan később 

történik meg a javaslattétel a kérések elbírálására.
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AKT 5/2/2003. ( III. 24.) állásfoglalás:

Egyebek tárgykörben:

—  Az AKT a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, az előterjesztésben 
tett észrevételek figyelembevételének előírásával, egy tar
tózkodás mellett jóváhagyta.

— Információ hangzott el az innovációs törvény előké
szítő munkálatairól, amelyben az Akadémia is részt vesz.

— Az AKT elnöke tájékoztatta az AKT-t az oktatásügyi 
miniszter felügyelete alatt létrehozott Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökségről, valamint —- ismertette az Akadémia elnöksé
gének döntését, amely javasolta 2004 májusáig meghosz- 
szabbítani az AKT 2003 decemberében lejáró mandátumát.

KÖZLEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÓ

az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díjat 
elnyert pályázatokról

A 2003. évi Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díj pályá
zatainak elbírálása lezárult. A kuratórium döntése alapján a 
Magyar Tudományos Akadémia a következő fiatal kutatók 
nemzetközi konferencián való részvételét támogatja:

Dr. Gál Kinga Izabella MTA KFKI Részecske és Magfizi-
kai Kutatóintézet 100 000 Ft

Dr. György András MTA Számítástechnikai és Auto
matizálási Kutatóintézet 100 000 Ft

Dr. Horváth Péter MTA Földtudományi 
Kutatóközpont Geokémiai
Kutatólaboratórium 80 000 Ft

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött a
Földművelésügyi cs Vidékfejlesztési Minisztérium (1051 
Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) — továbbiakban FVM,

valamint a
Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, 
Roosevelt tér 9.) — továbbiakban MTA
között, az alábbi elvek és feltételek alapján:

I. A megállapodás elvei

1. Az együttműködés célja, hogy elősegítse az élelmi
szergazdaság modernizációját, a vidékfejlesztést, az agrár- 
gazdaság európai integrációját, az élelmiszer- és környe
zetbiztonság kérdéseinek megválaszolását.

2. Az MTA és az FVM a magyar agrárértelmiség nem
zetközileg elismert szaktudására építve együttműködik:

— az agrárgazdaság működésének és minőségorientált 
fejlesztésének egyetemleges segítésében,

— az agrár stratégia érvényesítésének hazai- és nem
zetközi támogatásában, képviseletében,

— a gazdaság eredményességének és hatékonyságának 
növelésében, a legújabb tudományos ismeretek, al
kalmazott módszerek, eljárások és rendszerek ag
rárgazdaságban történő mielőbbi bevezetésének kö
zös támogatása által.

II. A megállapodás tartalma

3. A felsorolt célok elérése érdekében az MTA és az FVM 
együttműködik az ezekkel kapcsolatos biológiai, ökológiai, 
műszaki, ökonómiai összefüggések, a világpiac globális 
viszonyaihoz való alkalmazkodás koncepcionális kérdései
nek és gyakorlati megoldási alternatíváinak kidolgozásában. 
Ezek során figyelemmel kísérik a biológiai alapok fenntartá
sát, az agrár-, és zootechnikai fejlesztéseket, a technológiai 
transzfer ökológiai kihatásait és mindezek ökoszociális ösz- 
szefuggéseit. Erőforrásokkal elősegítik egy „természetbarát” 
harmonikus vidékfejlesztő agrárprogram megvalósítását.

4. A felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a tudo
mány-, az innováció- és a gazdaságpolitikát érintő fonto
sabb eseményekről, a pályázatokról és rendszeresen meg
küldik egymásnak szakmai kiadványaikat. Egyeztetik jelen
tősebb innovációs programjaikat és a közösen lebonyolí
tandó eseményeket.

5. Felek együttműködnek az agrárgazdaság minőségi 
fejlesztése érdekében az EU pályázati rendszerének opti
mális kihasználásában, építve az MTA és az FVM kutató- 
hálózatában meglévő tapasztalatokra.

6. A fenti pontokhoz kapcsolódóan elősegítik az agrár- 
gazdaság mértékadó szellemi műhelyeinek — egyetemek, 
főiskolák, kutató- és fejlesztő intézmények — közvetlen 
kapcsolatát, valamint együttműködését a közös feladatok és 
programok megvalósításában.

7. Folyamatosan összegezik, értékelik és a társadalom 
számára hozzáférhetővé teszik az agrárstratégiai jelentősé
gű tudományos eredményeket, e célból szakértői konfe
renciákat rendeznek hazai és külföldi tudósok bevonásával.

8. Közös fellépés az agrárgazdaságot érintő tudomány- 
és innovációpolitikai feladatok kijelölésében, képviseleté
ben, elősegítve azok mielőbbi megvalósítását.

9. A szakmai célterületeknek megfelelően együttműköd
nek a Nemzeti Fejlesztési Terv részét képező Agrár- és 
Vidékfejlesztési Operációs Program kialakításában és vég
rehajtásában, valamint a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 
Program megvalósításában.

III. Az együttműködés formái és feltételei

10. Az együttműködési megállapodás tartalmi feladatai
nak meghatározása, a megvalósítás kereteinek és feltételei
nek kialakítása évente történik, amely a megállapodás ré
szét képezi.
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11. Az együttműködési megállapodás tartalmához kap
csolódó közös programok, éves feladatok feltételrendszeré
nek meghatározásának előkészítésére, a feladatok teljesíté
sének értékelésére — kis létszámú — közös bizottságot 
hoznak létre.

12. A feladatok elvégzéséhez szükséges források biztosí
tása az éves költségvetések ismeretében történik, amelynek 
minimális mértéke 30.000.000 Ft/év, azaz Harmincmillió 
forint/év. Az éves források felhasználásának részletes sza
bályairól és a konkrét feladatokról az FVM közigazgatási 
államtitkára és az MTA elnöke, vagy az általa kijelölt fele
lős vezető állapodnak meg.

13. A felek törekednek arra, hogy évente régiónként 
legalább egy közös MTA—FVM rendezvény legyen.

14. A felek kölcsönösen meghívják egymást az éves fel
adatok vagy ahhoz kapcsolódó témák tárgyalására.

IV. A megállapodás időtartama és hatálya

15. Az együttműködési megállapodás az aláírás napjával 
lép hatályba.

16. A megállapodás tervezett időtartama három költség- 
vetési év (2003—2005), amely közös elhatározással meg
hosszabbítható.

Jelen megállapodás négy eredeti példányban készült és 
mindegyik felet 2-2 példány illeti meg.

Budapest, 2003. április 9.

Dr. Németh Imre s. k. Dr. Vizi E. Szilveszter s. k.
földművelésügyi és vidékfejlesztési a Magyar Tudományos Akadémia 

miniszter elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pályázatot 
hirdet középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolá
ban) huzamosabb ideje (legalább öt éve) lőállásbán oktató 
pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elisme
résére.

Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monog
ráfiával, nagyobb lélegzetű tanulmánnyal, kísérleti eljárási

eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama 
tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb 
tudományos feltárása terén. A pályázatokhoz mellékelni 
kell a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a középiskola 
igazolását a tanári pályán eltöltött évekről.

A pályamunkát a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárá
nak címezve, illetékesség szerint az MTA Titkársága Termé
szettudományi vagy Társadalomtudományi Főosztályának 
vezetőjéhez kell benyújtani (1245 Budapest, Pf. 1000).

A pályamunka beadási határideje 2003. szeptember 30.

A korábban elnyert díj birtokosa öt év után pályázhat 
ismételten.

A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes 
akadémiai kutatóintézet vagy szakbizottság bírálja el. A pá
lyadíjak odaítéléséről a bírálók értékelő véleménye alapján 
az MTA főtitkára dönt.

Évente 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege 
egyénenként százezer forint. A pályázat eredményéről a 
pályázók névre szóló értesítést kapnak.

A pályadíj ünnepélyes átadására 2003. december köze
pén kerül sor, amelyről az MTA a sajtó útján tájékoztatja a 
szélesebb közvéleményt.

Budapest, 2003. május

Dr. Kroó Norbert s. k.

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el
nöke minden hónap első hétfőjén 16— 17 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart. Az Aka
démia köztestületi tagjainak más időpontokban is rendelke
zésére áll.

Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
minden hétfőn 15.30— 17.00 óra között — előzetes bejelent
kezés alapján — fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi 
tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.
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SZEMÉLYI RÉSZ

Akadémiai kitüntetések 
a 2003. évi májusi rendes közgyűlésen

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a 2003. évi 

Akadémiai Aranyérmet

HARMATTA JÁNOS
akadémiai rendes tagnak,

Herder- és Széchenyi-díjas nyugalmazott tanszékvezető 
egyetemi tanárnak, az Österreichische Akademie der 
Wissenschaften és a Francia Tudományos Akadémia le
velező tagjának, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kö
zépkeresztjével kitüntetett tudósnak, adományozza 
életművéért, az ókori görög-római világ és az ókori Ke
let, különösen Irán nyelveinek és történetének az eredeti 
írásos és tárgyi forrásokra támaszkodó kutatásában elért, 
nemzetközileg is nagyra értékelt eredményeiért, a ma
gyar őstörténet kérdéseinek tisztázásához való hozzájá
rulásáért, és a fiatalabb nemzedékeknek távlatokat nyitó, 
őket igényességre nevelő tanári tevékenységéért.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 2003-ban
Akadémiai Díjban részesíti

Újváry Zoltánt, a néprajztudomány doktorát, a Debre
ceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tan
székének „Professor Emeritus” egyetemi tanárát,
Gömöri magyar néphagyományok című kötetéért, a tör
téneti Gömör megye népköltészetének, szokáshagyomá
nyainak, egész folklór-műveltségének felfedezés értékű 
feltárásáért;

Áiíám Magdát, a történelemtudomány doktorát, az MTA 
Történettudományi Intézetének nyugalmazott tudomá
nyos tanácsadóját,
a XX. századi hazai diplomáciai forráskiadványokban 
való közreműködéséért, különös tekintettel a Documents 
Diplomatiques sur I’Histoire du Bassin des Carpates 
(1918— 1932. Vol. I—IV.) forráskiadvány sorozat fő
szerkesztőjeként végzett munkájáért;

Dr. Nagy M. Györgyöt, az orvostudomány doktorát, a 
Semmelweis Egyetem Humánmorfológiai és Fejlődés- 
biológiai Intézete Általános Orvostudományi Karának 
egyetemi tanárát,
a prolaktin-elválasztás szabályozásának kutatásában el
ért számos értékes, nemzetközileg ismert és elismert 
eredeti eredményéért. Külön kiemelendők az utóbbi 
években tett jelentős megfigyelései, amelyek alapján új 
szabályozó mechanizmusok létezését vetette fel. Nagy
számú fiatal kutató munkáját irányította és sok ifjú tudós 
nőtt fel mellette;

Hegedűs Istvánt, a műszaki tudomány doktorát, a Bu
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak 
és Szerkezetek Tanszékének egyetemi tanárát,

a térbeli rácsok, héjszerkezetek és a szerkezeti topológia 
témakörében kifejtett iskolateremtő tevékenységéért;

Kollár Lászlót, a kémiai tudomány doktorát, a Pécsi 
Tudományegyetem Szervetlen Kémiai Tanszékének tan
székvezető egyetemi tanárát,
az átmenetifémek királis komplexeinek enantioszelektív 
katalizátorokként való alkalmazása terén elért eredmé
nyeiért, királis építőelemek újszerű szintéziséért;

Lőrincné Istvánffy Hajnát, a közgazdaságtudomány 
doktorát, a Veszprémi Egyetem Nemzetközi Gazdaság
tan Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát, 
Lőrincné Istvánffy Hajna három évtizedes egyetemi ok
tatói tevékenysége mellett mindvégig komoly kutató
munkát végzett. Különösen fontos és a hazai szakiroda- 
lomban úttörő jellegű kutatást folytatott az európai in
tegráció pénzügyi-valutáris összefüggéseiről, amelyet 
„Nemzetközi pénzügyek” címen adott ki könyv alakban 
1999-ben, ill. a gazdasági-pénzügyi unió működési 
problémáiról, amely monográfiaként „Pénzügyi integ
ráció Európában” címmel jelent meg 2001-ben;

Haas Jánost, a földtudomány doktorát az MTA-ELTE 
Geológiai Kutatócsoport vezetőjét, 
az elmúlt tíz év során kifejtett kiemelkedő kutatói és 
oktatói tevékenységéért. Oktatói tevékenységének kéz
zelfogható eredményei többek között azok a tanköny
vek, amelyek a geológus képzésben korábban égetően 
hiányoztak. Kiemelkedő szervező és szerkesztő munkája 
eredményeként jelent meg a Magyarország földtani fel
építésének modern szintézisét összefoglaló, angol nyel
ven publikált, több neves szerző nevével fémjelzett ké
zikönyv;

megosztott díjban részesíti

Berkes Istvánt, a matematikai tudomány doktorát az 
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudomá
nyos tanácsadóját,

Csáki Endrét, a matematikai tudomány doktorát, az 
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudomá
nyos osztályvezetőjét és

Tóth Bálintot, az MTA doktorát, a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Matematikai Intézete 
Sztochasztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi ta
nárát,
a modern valószínűségszámításban elért, nagy nemzet
közi elismertséget kiváltó eredményeikért;

Gáborjányi Richárdot, az MTA doktorát a Veszprémi 
Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának 
egyetemi tanárát és

Tóth Miklóst, a mezőgazdasági tudomány doktorát, az 
MTA Növényvédelmi Kutatóintézete Állattani Osztá
lyának tudományos osztályvezetőjét,

Gáborjányi professzor harminchét éve áll a növényvé
delmi kutatások szolgálatában. Tudományos és oktatói te
vékenységének eredményei egyaránt kiemelkedők. Az 
Akadémia Növényvédelmi Bizottságának tagjaként, 2002- 
től elnökeként erősíti az egyetemek és kutatóintézetek
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kapcsolatát és elősegíti az integrált növényvédelem tér
hódítását a mezőgazdasági kultúrában és gyakorlatban. 
Tóth Miklós volt az első, aki hazánkban a rovarfero- 
monok alapkutatási szintű vizsgálatához speciális labo
ratóriumot hozott létre és új módszereket dolgozott ki.
E módszerek alkalmazásával, a feromonok kibocsátásá
val és felfogásával kapcsolatos etológiái és fiziológiai 
kérdéseket tanulmányozta. A nyert információk segítségé
vel 24 lepkekártevő és 12 bogárkártevő szexattraktánsát 
fedezte fel, ill. feromonjának kémiai szerkezetét azonosí
totta. Alapkutatási eredményeit a mezőgazdasági gyakor
lat számára elérhetővé tette a CSALÓMON feromon- 
csapda-család beindításával és folyamatos bővítésével;

Sarkadi Balázst, a biológiai tudomány doktorát, az Or
szágos Gyógyintézeti Központ Haematológiai és Immu
nológiai Intézetének tudományos igazgatóhelyettesét és

VÁRADI Andrást, a biológiai tudomány doktorát, az MTA 
Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézetének 
tudományos tanácsadóját,
Sarkadi Balázs és Váradi András az elmúlt néhány év
ben szoros tudományos együttműködésben, jelentős 
eredményeket ért el a membrán transzport ATPázok, az 
ún. ABC transzporterek kutatásában. Az ABC transz
porterekkel foglalkozó kutatásaikról társszerzőként több 
mint 30 magas színvonalú folyóirat-közleményt jelentet
tek meg és felkérést kaptak több könyvfejezet megírásá
ra, ill. egy összefoglaló kötet szerkesztésére;

Lévai Pétert, az MTA doktorát, az MTA Részecske- és 
Magfizikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadóját 
és

Trócsányi Zoltánt, az MTA doktorát, a Debreceni 
Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének egyetemi taná
rát, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos ta
nácsadóját,
nagyenergiás kísérleti eredmények (LEP, RHIC) elmé
leti értelmezésében elért eredményeikért.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 2003-ban
Akadémiai Újságírói Díjban részesíti:

Lukácsi Bélát, a Kossuth Rádió Tudományos Szerkesz
tőségének munkatársát, aki hosszú évek óta igen magas 
színvonalon közvetíti a rádióhallgató közönség felé a 
magyar és a nemzetközi tudomány eredményeit. Műso
rait egyaránt jellemzi a közérthetőség és a tudományos 
hitelesség és alaposság;

Elek Lászlót, a Magyar Rádió szerkesztőjét és a Magyar 
Tudomány vezető szerkesztőjét, akinek műsorait, riport
jait a széles körű, naprakész biológiai ismeretek, a kitű
nő szerkesztés, a legújabb problémák iránti érzékenység 
és a közérthetőség jellemzik. Kiemelkedő szerepe van az 
Akadémia folyóiratának, a Magyar Tudománynak a kor
szerűsítésében.

A Magyar Tudományos Akadémia 
2003. május 5— 6-i közgyűlésének 

határozatai

1. Az Akadémia közgyűlése meghallgatta az elnök és a 
főtitkár tevékenységéről szóló beszámolót, és azokat elfo
gadta.

2. A 2003. évi Akadémiai Aranyérmet ünnepélyes kere
tek között Harmatta János rendes tagnak adta át az Aka
démia elnöke.

3. Akadémiai Díjban részesültek: Újváry Zoltán, Adám 
Magda, Berkes István és Csíki Endre, valamint Tóth Bálint 
(megosztott díj), Gáborjányi Richárd és Tóth Miklós 
(megosztott díj), Nagy M. György, Hegedűs István, Kollár 
László, Sarkadi Balázs és Váradi András (megosztott díj), 
Lőrincné Istvánffy Hajna, Haas János, Lévai Péter és 
Trócsányi Zoltán (megosztott díj).

4. Akadémiai Újságírói Díjban részesült Lukácsi Béla 
és Elek László.

5. A közgyűlés üdvözölte a Wahrmann Mór-érem ado
mányozásának felújítását, amelyet 2003-ban Juhász Endre, 
az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalások 
főtárgyalója kapott.

6. A közgyűlés az Akadémia 2002. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

7. A közgyűlés elfogadta az Akadémia 2004. évi költ
ségvetési irányelveit, annak preferenciáit és felhatalmazta 
az Akadémia vezetését, hogy a 2004. évi költségvetés tár
gyalásánál ennek megfelelően járjon el.

8. A közgyűlés felhatalmazza az Akadémia vezetését, 
hogy az Akadémia 2004. évi költségvetési keretszámait az 
akadémiai költségvetési irányelveknek és a költségvetési 
tárgyalásoknak megfelelően állapítsa meg.

9. A közgyűlés felhatalmazza az Akadémia vezetését, 
hogy az EU és egyéb külföldi programokban való akadémiai 
részvételhez szükséges saját forrás rész és az előfinanszíro
záshoz szükséges forgóalap biztosítása ügyében a költségve
tési tárgyalásokkal együttesen, ill. külön tárcák esetleges 
bevonásával egyeztető megbeszéléseket folytasson.

10. A közgyűlés elfogadta az Akadémia főtitkárának be
számolóját az akadémiai intézmények és az Akadémia által 
nyújtott alapítványi és társadalmi szervezetek részére adott 
támogatásról.

11. A Közgyűlés támogatja az Akadémia közvetítő sze
repét a nyugati magyar tudóstársadalom és a Kárpát
medence magyar tudományos életének fejlesztésében. Ezért
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üdvözli a Nyugati Magyar Tudományos Tanács elnöki 
bizottság megalakulását és támogatja a határon túli ma
gyar tudományos élet közalapítványi segítését.

12. A közgyűlés elfogadta a Magyar Köztársaság Kor
mánya számára az Akadémia 2002. évi tevékenységéről 
készített tájékoztatót.

13. A közgyűlés tudomásul vette a magyar tudományos 
élet 2001—2002. évi időszakáról az Országgyűlés számára 
készülő jelentés tartalmi vázlatát. Felhatalmazza az enök- 
séget, hogy a tárcáktól beérkező adatokkal történő kiegészítés 
után azt véglegesítse és az Országgyűlésnek benyújtsa.

14. A közgyűlés a Felügyelő Bizottság, a Vagyonkezelő 
Kuratórium, a Tudomány etikai Bizottság, a Könyv- és 
Folyóiratkiadó Bizottság, a Doktori Tanács, valamint az 
Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa közgyűlés által választott 
tagjainak mandátumát a 2004. évi májusi közgyűlésig meg
hosszabbítja.

15. A közgyűlés az Akadémia Ügyrendjét a következő 
szöveggel egészítette ki:

„ Ü. 91/A. Az Akadémia köztestületének tagja köteles 
alávetni magát a bizottság eljárásának. ”

A kiegészítés maga után vonja a bizottság közgyűlés 
által jóváhagyott ügyrendje 2.3. pontjának kiegészíté
sét.

„2.3. A TeB egyedi etikai ügyekben csak akkor járhat el, 
ha mind a panasztevő, mind a panaszlott írásban kijelen
ti, hogy aláveti magát a bizottság eljárásának. Ha a 
panaszlott a köztestület tagja, akkor nincs szükség a hoz
zájárulására az eljárás lefolytatásához."
16. A közgyűlés az Akadémia Ügyrendjének 41. pontját 

az alábbiakkal egészíti ki:
„A területi bizottságok tevékenységükbe bevonják a ré
giójuk szerinti határon túli köztestületi tagokat. ”
17. A közgyűlés elfogadta, hogy a 200 közgyűlési dok

tor választása 2004 áprilisáig megtörténjék. A 200 képviselői 
hely tudomány ági elosztása a korábbi elvek szerint történjék: 
fele részben a tudományos osztályok között egyenletesen, 
fele részben a tudományos osztályokhoz tartozó köztestületi 
tagok arányának megfelelően. A közgyűlés felhatalmazza az 
elnökséget a végleges arányok megállapítására.

18. A közgyűlés köszönetét fejezi ki Keresztes Lászlónak 
„Az eredmények és újabb irányzatok a finnugrisztikában. A 
magyar nyelv eredetkérdései” című tudományos előadásáért.

19. A közgyűlés köszönetét fejezi ki Glatz Ferencnek 
„A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825—2002” 
című kötet megjelentetéséért.

20. A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a 
határozatot — annak tartalmi változtatása nélkül —  végle
gesítse.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
2003. április 14 -i ülésének (AKT 3/2003.) 

állásfoglalásai

Napirend:
1. 2004. évi költségvetés irányelvei. (Előterjesztő a 

Költségvetési albizottság elnöke)
2. Beszámoló a kutatóintézetek 2002. évi tevékenységé

ről
3. A kormánytájékoztató kutatóhálózati részének meg

tárgyalása
4. Egyebek: SzMSz elfogadása

AKT 1/3/2003. ( IV. 14.) állásfoglalás:

Az MTA 2004. évi költségvetési irányelveinek megtár
gyalásánál Kroó Norbert az AKT elnöke bevezetőben 
elmondta, hogy — elnökségi döntés alapján — nem lesz 
novemberi közgyűlés. Az Akadémia 2004. évi költség- 
vetésének jóváhagyására a májusi közgyűlésen még 
nem kerülhet sor, de annak állásfoglalása az Akadé
mia benyújtásra kerülő igényei tekintetében elengedhetet
len.

Az AKT egyhangúlag elfogadta az Akadémia 2004. évi 
költségvetési irányelveiről szóló előterjesztést. Felhatal

mazta a főtitkárt, hogy az irányelvekkel összhangban foly
tassa a költségvetési tárgyalásokat.

AKT 2/3/2003. ( IV. 14.) állásfoglalás:

Az AKT egyszerre tárgyalta a kutatóintézetek 2002. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és a kormánytájékoz
tató kutatóhelyi tevékenység részével foglalkozó anya
got.

Az AKT elfogadta a beszámoló és a tájékoztató általános 
megállapításait. Egyetértett azzal, hogy a szakmai részt át 
kell dolgozni, a kutatócsoporti eredményeket a Hálózati 
Tanács, illetve az AKT szóvivők javaslata alapján be kell 
venni és az intézetek rövid határidővel közérthető formá
ban ismertessék eredményeiket.

AKT 3/3/2003. ( IV. 14.) állásfoglalás:

Egyebek tárgykörben:

Az AKT 1 tartózkodással elfogadta a Társadalomkutató 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát.
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KÖZLEMÉNYEK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Magyarország sikeres és eredményes Uniós csatlakozásá
nak megalapozása érdekében a Magyar Tudományos Akadé
mia köztestülete által elfogadott középtávú kutatási koncep
cióból és a Magyar Köztársaság Kormányának Programjából 
kiindulva a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar 
Köztársaság Kormánya stratégiai kutatások megvalósí
tására együttműködési megállapodást köt, figyelembe véve 
az Európai Közösség 6. Kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs Keretprogramja tematikus prioritásait.

A Magyar Köztársaság Kormánya az ország 2003. évi 
költségvetésében 300 000 000,- Ft-ot biztosít a Magyar 
Tudományos Akadémiának e stratégiai kutatások elkezdé
sére. Egyben vállalja, hogy fenti összeget a kormányzati 
ciklus hátralévő éveiben is tervezi, és az ország teherbíró 
képességének függvényében növeli.

A kutatások a következő témaköröket öleljék fel:

1. Élcttudományok az egészségügy szolgálatában

A legújabb orvosbiológiai és egészségügyi kutatások 
eredményei nagymértékben hozzájárulhatnak az életminő
ség jelentős javulásához. Kiemelten kell fejleszteni azokat 
a kutatásokat, amelyek a népbetegségek megelőzését ala
pozzák meg. Az urbanizáció okozta stressznek, a nehezen 
feldolgozható információrobbanásnak felróhatóan elterjedt 
neurózisok, pszichózisok, a depresszió, a hiperaktivitás, az 
agresszió és a szorongás alapjainak megismerése hozzájárul 
a megelőzéshez. Gyakorlati szempontból jelentős a toxikus 
környezet-szennyező anyagok, valamint a kábítószerek 
hatásainak vizsgálata.

Napjainkra világszerte mind általánosabbá válik az a 
felismerés, hogy a genetikai kód információtartalmának 
ismertté válása, a gének funkciójával kapcsolatos ismeretek 
rohamos bővülése számtalan formában befolyásolja min
dennapi életünket. Az informatikai robbanáshoz hasonlóan 
új gondolkodási rendszer van kialakulóban, amely az or
vosi diagnosztikában, terápiában, prevencióban, az egész
ségkímélő élelmiszerek előállításában járulhat hozzá az 
emberek életminőségének javításához. Az Európai Uniós 
programokban való részvétel várható feltételrendszere is 
szükségessé teszi a genomikával kapcsolatos hazai tevé
kenység kibővítését. A kutatások közvetlen hatással lesz
nek az egészségügy, a mezőgazdaság, a környezetvédelem 
és a gyógyszeripar több területére.

2. A mezőgazdasági termelésszerkezet javítása, terme
lési módok bevezetése

A termőföld feltételesen megújuló, véges erőforrás. 
Gazdasági és egyben tudományos szempontból a legna

gyobb problémát a talajdegradációs folyamatok jelentik, 
összességében a hazai talajok több mint fele veszélyezte
tett. A mezőgazdaság elé korunk kettős feladatot állít: egy
részről a primer szerves anyagok, az alapvető élelmiszerek, 
állati takarmányok, másrészről számos ipari alapanyag, 
valamint a megújuló energiaforrások egy részének előállí
tása, mégpedig egyre csökkenő termőterületen. Feladata 
továbbá az ökológiai egyensúly megőrzése, hozzájárulása a 
természetvédelemhez és a környezetvédelemhez meghatá
rozó. Az agrártermelés racionalizálásának legtöbbet ígérő 
területe a biológiai alapok fejlesztése. A nemesítés fejlődé
sét, a molekuláris növény- és állatnemesítés bevezetését és 
ezzel a fajta-előállítás versenyképességét alapozzák meg a 
molekuláris biológiai, genetikai és géntechnológiai kutatá
sok.

3. Napjaink magyar társadalma cs fejlődési irányai

A társadalom állapotának lehető legpontosabb feltárása a 
felzárkózás és a fejlődés előfeltétele. A világ tudásalapú 
társadalmak felé halad, tehát a magyar társadalom akkor 
tud ebbe az új világba eredményesen beilleszkedni, ha 
sikerül elérni, hogy a lakosság minél szélesebb köre jus
son a tudásalkalmazás képességének mind teljesebb bir
tokába. Azt az égető problémát is, hogy a rendszerváltás
nak széles társadalmi körök a vesztesei, ezen az úton 
lehet enyhíteni. Hazánk főleg a gazdasági felzárkózás 
feladataival szembesül. A versenyképesség kialakítása 
mellett felvetődő kérdés: vajon az eredmények milyen 
módon gazdagítják majd a társadalmat, milyen jóléti 
rendszer válthatja fel a „gyámkodó” államot. Melyek az 
életminőség elemei általában? Folytatni kell azt az ún. 
háztartás-panel (monitor) vizsgálatot, amelyet a TÁRKI a 
rendszerváltás óta folyamatosan végez és szinte pótolha
tatlan adatbázist hozott létre a magyar társadalomról. 
Vannak-e nemzeti, területi, társadalmi rétegenkénti spe
cifikumok? Milyen ezek egymásra hatása? Melyek az 
esélyegyenlőség közvetlen összetevői/állami befolyásoló 
eszközei? Milyen sajátosságai vannak a magyar társada
lom tudásszerkezetének?

4. A gazdasági versenyképesség erősítésére irányuló
tevékenység

A technológiai innováció, a kutatási eredmények hasz
nosítása, a tudás és technológia transzfer egyre nagyobb 
szerepet játszik a jövő alakításában. A kutatási eredmé
nyek mielőbbi bevezetése a hazai gazdasági életbe jelen
tős előnyökkel jár. A tudomány- és technológiapolitikai 
integráció kutatásának célja az, hogy bemutassa, milyen 
gazdaságpolitikai közeg teremt kölcsönösen előnyös felté
teleket a kutatási és fejlesztési politika, illetve az ennek 
eredményességét döntően befolyásoló makroökonómiai 
környezetben a gazdasági növekedéshez és a piacok jobb 
működéséhez. Az informatikai fejlesztések, a technoló
giai környezet változásának lehetséges irányai, alkalma
zásai, ezek gazdasági-társadalmi kihatásai lényeges kutatási 
területek.
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5. A tudás- és technológiatranszfer lehetőségeinek jobb
kihasználása a regionális különbségek csökkentésére

Nem csupán hazánkban sajátosság, hogy az egyes regio
nális egységek között számottevő különbségek vannak, 
hanem így van ez szerte a világban. A lemaradásnak fejlő
dést bénító hatása van, ennek kiküszöbölése össztársadalmi 
érdek. Kutatni kell, hogy melyek a területi kiegyenlítés, 
illetve hiányának főbb meghatározói. Melyek a modern 
állam feladatai? Kimutathatók-e az állami fejlesztéspoliti
kai lépések az egyes területek teljesítményében, vagy ma
gából a földrajzi helyzetből fakadnak. Hogyan viszonyul a 
magyar népesség a központi és helyi fejlesztésekhez, és 
milyen elvárásokat fogalmaz meg ezzel kapcsolatban?

6. Nanotcchnológiák és nanotudományok

A kutatások a nagyobb gazdasági hatékonyság és a kör
nyezet megóvását célzó erőfeszítésekhez szükséges 
csúcstechnikák és tudásalapú eljárások kifejlesztését 
szolgálják.

A nanotechnológia és a nanotudományok a tudásalapú 
multifunkcionális anyagok, a biológiai makromolekulák, 
nanobiotechnológiák kidolgozását és alkalmazását teszik 
lehetővé a jövőben. A következő években különös figyel
met kell fordítani új anyagok előállítására és sokoldalú 
vizsgálatára, valamint a velük kapcsolatban fellépő új je
lenségek elméleti kutatására. Különösen kiemelendők a 
nanokristályos anyagok és kompozitok, ezek alkalmazásai, 
valamint a mikro- és nanotechnológia határterületei, első
sorban azok informatikai, hírközlési, valamint élettudomá
nyi vonatkozásai.

A Felek a fentiekben körvonalazott témakörök részletes 
kutatási tematikájának kidolgozásában együttműködnek. 
Az Akadémia vállalja, hogy folyamatos kapcsolatot tart a 
Kormány által az adott témakörben érdekeltnek minősített 
minisztériummal. A kutatás befejezését, a kutatási eredmé
nyek átadását a Felek jegyzőkönyvben rögzítik.

A finanszírozás feltételeit külön megállapodás szabá
lyozza.

Az együttműködési megállapodás végrehajtásáért felel:

a Miniszterelnöki Hivatal részéről:
Dr. Szekeres Imre
általános jogkörű politikai államtitkár

a Magyar Tudományos Akadémia részéről:
Dr. Kroó Norbert 
főtitkár

Jelen együttműködési megállapodás a Felek egyező aka
rata esetén meghosszabbítható.

Budapest, 2003. május 5.
A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k. Dr. Vízi E. Szilveszter s. k.
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető a Magyar Tudományos Akadémia 

miniszter elnöke

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött az Informatikai és Hírközlési Minisztéri
um 1077 Budapest, Dob u. 75-81. (a továbbiakban IHM 
— képviseli Kovács Kálmán miniszter), valamint a Ma
gyar Tudományos Akadémia 1051 Budapest, Roosevelt 
tér 9. (a továbbiakban MTA — képviseli Vizi E. Szilvesz
ter elnök) között az alábbi elvek és feltételek alapján.

I. A megállapodás elvei

1. Az IHM és az MTA a tudásalapú információs társada
lom fejlődése és fejlesztése érdekében kívánnak együttmű
ködni. Az e területeken végzett munkájuk hatékonysága 
növelése érdekében egyes feladatokat közösen, illetve 
egyeztetett módon látnak el.

2. Az IHM feladatai közé tartozik az információs társa
dalommal összefüggő, egységes és átfogó kormányzati 
stratégia kidolgozása, valamint a területéhez tartozó hazai 
és nemzetközi szakmai tevékenység koordinálása és fel
ügyelete (141/2002. (VI. 28.) Korm.rendelet).

3. Az MTA joga és kötelezettsége, hogy támogassa a tu
dományok művelését és a kutatások végzését, rendszeresen 
értékelje a tudományos kutatás eredményeit, szorgalmazza 
és segítse azok közzétételét, terjesztését és felhasználását 
(1994. évi XL. törvény).

II. A megállapodás tartalma

4. Az MTA és az IHM a jelen megállapodás alapján a 
következő kutatási területeken — a mellékletben szereplő 
annotációk alapján — vállalja közös kutatási programok és 
feladatok megkezdését, lebonyolítását és irányítását:

— magyar digitális enciklopédia
— információs társadalom kutatása,
— tudásmenedzsment,
— virtuális egyetem,
— hálózati technológiák fejlesztése és alkalmazása,
— GRID-technológiával kapcsolatos kutatások,
— informatikai biztonság fejlesztése,
— informatikai szabványosítás kialakítása és fejlesz

tése,
— regionális informatikai rendszerek létrehozásának 

elősegítése,
— elektronikus kormányzás informatikai és jogi esz

közei.

5. Az IHM 2003. évben a fenti programok végrehajtásá
hoz való hozzájárulásként a költségvetés XXV. fejezet, 
Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálko
dási feladatok célelőirányzata terhére -  az 1992. évi 
XXXVIII. törvény (Áht) rendelkezéseinek megfelelően -  
300 millió forint támogatást ad át az MTA részére, a 
mellékletben meghatározott feladatok 2003. évi költsége
inek fedezetére. 2004. és 2005. évek elején az IHM és az 
MTA közösen áttekintik az előző évben támogatott pro
jektek eredményeit, és ettől, valamint az éves költségve
tés lehetőségeitől függően születik döntés a tárgyévi tá
mogatásokról.
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6. Az MTA felajánlja szakértelmét az IHM informatikai 
pályázatainak elbírálásában, az informatikai stratégia ki
alakításában.

7. Az MTA részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Terv infor
matikai részének (az IHM által koordinált programok) 
kialakításában és megvalósításában.

III. A megállapodás szervezeti cs pénzügyi feltételei

8. Az egyes témákra a jelen együttműködési megállapo
dás függelékeként részletes javaslatok kerülnek kidolgozás
ra, amelyek tartalmazzák a kutatás célját, a megvalósítás 
módját és forrásigényét.

9. Jelen megállapodást felek határozatlan időtartamra 
kötik, évenként áttekintik és a lehetőségek és a szándékok 
függvényében módosítják.

10. Az MTA a támogatott projektek állapotáról rendsze
resen tájékoztatja az IHM Információs Társadalom Straté
gia Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkárát. Az 
IHM a támogatott projektek irányító bizottságába képvise
lőt delegálhat, akinek a döntéshozatalban való részvételét 
az MTA biztosítja.

11. A megállapodás zökkenőmentes vitelére felek kap
csolattartó személyeket jelölnek ki. A megbízottak jogosul
tak a programok menetéről teljes körűen tájékozódni, 
problémák jelentkezése esetén jelentési kötelezettségük van 
saját főhatóságukhoz.

A kapcsolattartó személy az IHM részéről:
Sikolya Zsolt főosztályvezető

A kapcsolattartó személy az MTA részéről: 
dr. Szegő Károly főosztályvezető

Jelen megállapodást mint akaratunkkal mindenben meg
egyezőt Felek képviselőik útján írják alá.

Budapest, 2003. április 30.

Kovács Kálmán s. k. Vizi E. Szilveszter s. k.
miniszter elnök

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről az Oktatási Minisztérium szék
helye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. (a továbbiakban 
Minisztérium) az aláírásnál képviseli Magyar Bálint okta
tási miniszter, másrészről a Magyar Tudományos Aka
démia székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9. (a to
vábbiakban Akadémia) az aláírásnál képviseli Vizi E. Szil
veszter elnök, harmadrészről a Talentis Programiroda 
Közhasznú Társaság székhelye: 1024 Budapest, Lövőház 
u. 2-6. Cégjegyzék száma: 01-14-000443 (a továbbiakban 
Kht.) az aláírásnál képviseli Kenyeres Sándor kijelölt tag, a 
továbbiakban együttesen mint Felek között a mai napon az 
alábbi feltételekkel.

Előzmények és az együttműködés célja:

a) A Minisztérium tudománypolitikai felelőssége és céljai

i) Az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 
162/1998. (IX. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban Rende
let) 1. § (4) bekezdése értelmében az oktatási miniszter 
közreműködik a tudománypolitika, valamint a kutatási, 
fejlesztési és innovációs tervek kidolgozásában.

ii) A Rendelet 4/A. §-a szerint az oktatási miniszter a tu
domány- és technológiapolitika tekintetében:

—  elősegíti a tudásalapú társadalom kiépítését, (...) a 
gazdaság technológiai modernizációját, a vállal
kozások, termékek és szolgáltatások versenyké
pességét,

— javaslatot dolgoz ki a kutatási, fejlesztési és inno
vációs koncepciók, célkitűzések, feladatok megha
tározására, azok irányítási, intézményi és nemzet
közi együttműködési rendszerének kialakítására és 
közreműködik azok végrehajtásában,

— javaslatot dolgoz ki a kutatási, fejlesztési és inno
vációs tevékenységek támogatási rendszerére és 
közreműködik a hazai és külföldi források felhasz
nálásában, illetve ennek koordinálásában és nyil
vántartásában,

— támogatja a gazdaság fejlődése és a környezet meg
óvása szempontjából fontos kutatási, fejlesztési és 
innovációs tevékenységeket, közreműködik a kis- 
és közepes méretű vállalkozások technológiai 
megújulásának elősegítésében,

— részt vesz országos és regionális fejlesztési progra
mok kidolgozásában és megvalósításában, elősegíti 
a korszerű műszaki megoldások megismerését, el
terjesztését, hasznosítását, közreműködik a kutatás, 
fejlesztés és innováció információs rendszerének 
továbbfej lesztésében.

b) Az Akadémia tudományfejlesztési feladatai és céljai

i) A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvény (a továbbiakban Törvény) 3. § (1) bekezdése 
értelmében az Akadémia joga és kötelezettsége, hogy tá
mogassa a tudományok művelését és a tudományos kutatá
sok végzését, támogassa a tudományos könyv- és folyóirat
kiadást.

ii) A Törvény 3. § (2) bekezdése kimondja, hogy az 
Akadémia a tudományok művelésére kutatóintézeteket, 
valamint feladatainak ellátására egyéb intézményeket 
(könyvtár, levéltár, informatikai rendszer stb.) létesít és tart 
fenn, e tevékenysége keretében más szervezeteket is támo
gat, tudományos programokat szervez.

c) A Kht. térség- és tudományfejlesztési céljai

i) A Kht. célja, hogy a Talentis Program végrehajtásával 
létrehozza az első Közép-Európai Innovációs Övezetet, az 
ún. közép-európai „Szilícium-völgyet” a Zsámbéki-me- 
dence területén.
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ii) A Talentis Program a regionális térségfejlesztés je
gyében arra törekszik, hogy a közép-európai tudástőkét 
összefogva és Magyarországra koncentrálva megvalósítsa 
azt a Tudásközpontot, amely a térségfejlesztési program 
jegyében mintegy 20 éves időtartam alatt 12 milliárd Euró 
beruházási összeget felhasználva hozzávetőleg 300 egyedi 
innovációs és technológiai fejlesztési projekt megvalósítá
sát öleli fel.

iii) A Klit. célja továbbá, hogy a Tudásközpont területén 
a tudástőkét koncentrálja és újratermelje magas színvonalú 
oktatásipari bázison, többszintű és magas színvonalú kép
zéssel. A többnyelvű, magas szintű szakképesítést nyújtó 
középfokú oktatási intézmények mellett egy Egyetemváros 
alapjai valósulnak meg (Campus program).

iv) A Tudásközpontban — új magyar kutatási intézmé
nyek és a meglévő szervezetek bővítése mentén — új tu
dományos kutatási fejlesztési központ felállítása válik lehe
tővé. Az EU által támogatott és összefogott nemzetközi 
kutatási központok idevonzásával olyan új ágazatok kon
centrációja valósulhat meg, amelyek szellemi magját adhat
ják a High-Tech Park egyes projektjeinek (Nemzeti Inno
vációs Központ program).

v) A Tudásközpont magas szintű nemzetközi fejleszté
sek, új ágazati lehetőségek kiaknázásának a helyszíne lesz. 
A nagy európai és világcégek mellett a Tudásközpontban 
megjelennek az együttműködő hazai kis- és középvállalko
zások is. A magyar találmányok támogatásának céljából 
lehetőség nyílik a csúcstechnológiai fejlesztések összefogá
sára. Az információtechnológiai, telekommunikációs, elekt
ronikai fejlesztések mellett teret nyernek a biotechnológiai, 
genetikai és környezettechnológiai projektek (Technológiai 
Park Program).

d) A Felek közös céljai

i) A Felek közös célja az együttműködés kapcsán a Tu
dásközpont mintaprogram megvalósulása, a Talentis térség- 
fejlesztési program elindítása.

ii) A Felek közös célkitűzése, hogy a „Kiemelt Inno
vációs Övezetek” létrehozásáról és működéséről jogi 
szabályozás készüljön és lépjen hatályba. Az együttmű
ködés, valamint a Talentis Program kapcsán megvalósí
tandó Tudásközpont Kiemelt Innovációs Övezet minősí
tést szerezzen.

iii) A Felek deklarált célja, hogy a Public Private 
Partnership Program keretében és annak révén a közfelada
tok (így a tudományfejlesztés és innováció) ellátásába, 
továbbá közintézmények (így tudományos kutatási fejlesz
tési területek, innovációs és oktatási intézmények) létreho
zásába és azok folyamatos fenntartásába bevonja a magán- 
szektort.

e) Az együttműködés személyi, szervezeti és 
eljárási tartalma

i) Az együttműködésben résztvevő intézmények vezetői 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködési 
megállapodásban foglalt feladatok végrehajtása, illetve az

együttműködésből eredő további teendők megállapítása 
céljából Együttműködési Bizottságot (a továbbiakban EB) 
állítanak fel.

ii) A Felek az EB személyi összeállítása során a követ
kező szakterületek képviseletéről kell gondoskodjanak:

— tudománypolitika, innováció, kutatásfejlesztés,
— informatika,
— jog és közgazdaságtan (ideértve a pénzügyi jogot és 

közigazgatást is),
— kommunikáció és PR,
— koordináció, szervezés és irányítás.

iii) A szakterületek képviselői önálló munkacsoportokat 
alkothatnak, amelyeket a koordinációért és szervezésért 
felelős szakértőkből álló team irányít.

iv) A munkacsoportok havi rendszerességgel összegzik 
tevékenységüket, amelyekről a koordinációért felelős 
szakértők (az EB nevében) közös havi jelentést készíte
nek az együttműködésben résztvevő intézmények vezetői 
részére.

v) A koordinációért felelős munkacsoport (az EB ne
vében) javaslatokat és indítványokat fogalmaz meg az 
együttműködésben résztvevő intézmények számára. A 
munkacsoport a javaslatait és indítványait teljes konszen
zussal fogadja el. Az EB-ben résztvevő delegált felelős 
azért, hogy az elfogadott javaslat és indítvány az együtt
működésben résztvevő intézményben érvényes döntésho
zatali mechanizmuson —  a szakértő vállalta határidőre — 
átjusson és a javaslat, illetve indítvány az együttműkö
désben résztvevő intézmény hivatalos álláspontja lehes
sen.

vi) A munkacsoportok az együttműködésük tartalmi 
kereteit saját maguk állapítják meg az ügyrendjük elfogadá
sával.

v ii) Az együttműködésben résztvevő Felek vezetői fél
évente közösen értékelik az együttműködés eredményessé
gét.

f) Az együttműködés egyéb feltételei

i) A Felek az együttműködési megállapodást határozatlan 
időre kötik azzal a bontó feltétellel, hogy amennyiben bár
melyik fél a program eredményes megvalósítását állapítja 
meg, úgy az együttműködési megállapodás érvényét veszti. 
Amennyiben bármelyik fél a program megvalósíthatatlan- 
ságát állapítja meg, vagy egyébként az együttműködésben a 
továbbiakban nem kíván részt venni, úgy az együttműkö
dési megállapodást 30 napos felmondási idővel felmond
hatja.

ii) Az együttműködés nyitott, így ahhoz bármely intéz
mény csatlakozhat, amelynek csatlakozását az EB jóváha
gyólag elfogadta.

Budapest, 2003. május 21.

Vizi E. Szilveszter s. k. MagyarBálint s. k. Kenyeres Sándor s. k. 
az MTA elnöke oktatási miniszter a Talentis alapítója
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia, a Budapesti Műszaki 
Egyetem, az Ipari Minisztérium, az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság, a Gyógyszeripari Egyesülés és a 
Magyar Kémikusok Egyesülete a kimagasló hazai szinteti
kus szerves kémiai kutatások jutalmazására 1983-ban 
Zemplén Géza-Díjat alapított.

Az alapítók képviselőiből alakult bizottság (a megszűnt 
Gyógyszeripari Egyesülés helyét 1992 óta a Magyarországi 
Gyógyszergyártók Országos Szövetsége tölti be, az Ipari 
Minisztérium jogutódja a Gazdasági Minisztérium, az Or
szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság jogutódja az Oktatási 
Minisztérium) az MTA Szerves és Bimolekuláris Kémiai 
Bizottságnak a javaslatát figyelembe véve 2003-ban jelölés 
alapján egy 500 000 Ft-os I. díj, negyven évesnél nem 
idősebb kutatók számára pedig jelölés vagy pályázat alap
ján egy 200 000 Ft-os II. díj és az ezekkel járó emlékér
mek, valamint oklevelek odaítéléséről dönt.

Felhívjuk a szintetikus szerves kémia területén dolgozó
kat, hogy jelölésüket vagy saját pályázati anyagukat

2003. augusztus 31-ig

az MTA Kémiai Tudományok Osztályára (1051 Budapest, 
Nádor u. 7.) küldjék be.

A jelöléshez, illetve a pályázatokhoz mellékeim kell egy 
összeállítást a tudományos közleményekről és a szabadal
makról.

a Zemplén Géza-Díj odaítélésére 
alakult Bizottság

Az MTA Földtudományi Kutatóközpont 
Geokémiai Kutatólaboratóriuma

pályázatot hirdet
tudományos osztályvezetői teendők ellátására

A megbízás 2003. szeptember 1-től 2008. január 31-ig 
szól.

A meghirdetett tudományos osztályvezetői munkahelyek 
a következők:

Ásvány-Kőzettani és Szerves Geokémiai Osztály 
Izotóp- és Szervetlen Geokémiai Osztály

Az osztályvezetők feladatait a Földtudományi Kutató- 
központ Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A pályázóval szembeni követelmények:
—  legalább a földtudomány kandidátusa vagy PhD tu

dományos fokozat,
—  idegen nyelv ismerete,
— megfelelő tudományos kutatói és vezetési gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó tudo

mányos elképzeléseit,
— jelenlegi munkahelyének, beosztásának és illetmé

nyének megjelölését,
— az eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredmé

nyeinek ismertetését,
— publikációs és hivatkozási listát,
— tudományos fokozatának, idejének és nyelvismeret

ének megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát, részletes szakmai ön

életrajzot,
—  három hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó a Geokémiai Kutatólaboratórium 
munkatársa, úgy a mellékelni kért okmányokat nem kell 
csatolni. A pályázatokat az MTA Földtudományi Kutató- 
központ Geokémiai Kutatólaboratóriumának igazgatójához 
—  levélcím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45. —  kell be
nyújtani az Akadémiai Értesítőben történő megjelenésétől 
számított 1 hónapon belül.

Árkai Péter s. k. 
az MTA lev. tagja, 

igazgató

Az MTA Földtudományi Kutatóközpont 
Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

pályázatot hirdet 
osztályvezetői teendők ellátására

A megbízás 2003. szeptember 1-től 2008. augusztus 31- 
ig szól.

A meghirdetett osztályvezetői munkahely a következő: 
Szeizmológiai Főosztály Elméleti Szeizmológiai Osztály

A pályázóval szembeni követelmény:

—  legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá
nyos fokozat,

— idegen nyelv ismerete,
—  megfelelő szakmai és vezetési gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó tudo
mányos elképzeléseit,

— jelenlegi munkahelyének, beosztásának és illetmé
nyének megjelölését,

—  az eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredmé
nyeinek ismertetését,

— publikációs listát,
— tudományos fokozatának, a fokozat keltének és a pá

lyázó nyelvismeretének megjelölését.
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A pályázathoz mellékelni kell:
— az oklevelek hiteles másolatát,
—  részletes szakmai önéletrajzot,
—  három hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó a Geodéziai és Geofizikai Kuta
tóintézet munkatársa, úgy a mellékelni kért okmányokat 
nem kell csatolni. A pályázatokat az MTA Geodéziai és 
Geofizikai Kutatóintézet igazgatójához —  levélcím: 9401 
Sopron, Pf. 5. — kell benyújtani az Akadémiai Értesítőben 
történő megjelenésétől számított 1 hónapon belül.

Závoti József s. k. 
igazgató

Dr. Bereczky Lóránd, a Magyar Nemzeti Galéria főigazga
tója és Madarász György, a Ford Motor Hungária Kft. 
kommunikációs és PR igazgatója.

További információért vagy jelentkezési lapért kérjük, 
küldjön e-mail üzenetet vagy telefonáljon az alábbi címre:

Dr. Lipthay Erzsébet (CRSCOM)
Ford Motor Company
Természeti és Kulturális Örökségért Díj
információs és sajtóiroda
1027 Budapest, Lipthay u. 5.
Tel. /fax: (06-1)212 47 32 
E-mail: crs@crscom.hu

A 2003-ban 100 éves fennállását ünneplő Ford Motor 
Company ismét meghirdeti Magyarországon a Ford Motor 
Company Természeti és Kulturális Örökségért Díj progra
mot, amelynek célja, hogy ösztönözze a magánszemélyek 
és intézmények helyi környezeti és kulturális értékeket 
megőrző tevékenységét, és mintegy katalizátorként szolgál
jon az ilyen kezdeményezéseket támogató fórumok között, 
serkentve együttműködésüket. A természeti és kulturális 
értékek tudatos megőrzése a jobb jövőért a Ford Motor 
Company előremutató lépése. Az idén 20 éves Ford Motor 
Company Természeti és Kulturális Örökségért Díj világ
szerte az egyik legnagyobb környezet- és természetvédelmi 
törekvéseket elismerő program, amely ma már minden 
kontinensen működik.

A pályázatok beadási határideje 2003. október 31. A 
zsűri 3 500 000,- Ft jutalom kiosztásáról dönt. A győztes 
pénzdíjat és trófeát, minden érvényes pályázó oklevelet 
kap.

Az idén 20 éves program a kezdeti lépések óta nemzet
közi méretűvé nőtt. Támogatja az Európa Tanács, az 
UNESCO Világörökség Központ, Lengyelországban az 
Ecofund, és az 1983-as társalapító, a brit Conservation 
Foundation. Magyarországon a program együttműködő 
partnere a Magyar Tudományos Akadémia, védnöke Prof. 
Vizi Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

A  Ford Motor Company Természeti és Kulturális Örök
ségért Díj Magyarországon a következő kategóriákban 
jutalmazza a kiemelkedő pályázatokat: természeti környe
zet (a növény- és állatvilág vagy előfordulási helyük vé
delme) és kulturális örökség (európai elkötelezettség felmu
tatása a történelmi hagyományok megőrzésében). Jelent
kezhetnek magánszemélyek, intézmények, szervezetek 
vagy egyéb közösségi csoportok.

A Ford Motor Company Természeti és Kulturális Örök
ségért Díj hazai zsűrijének tagjai: Prof. Dr. Láng István, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja, Prof. Dr. Pungor 
Ernő akadémikus, a Bay Zoltán Alapítvány volt igazgatója,

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

az Arany János Közalapítvány
2001. évi tevékenységéről

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Arany János Közalapítvány a Tudományért közhasz
nú beszámolóját a mellékletek tartalmazzák. A közhasznú 
beszámoló mérlegét az 1. sz. melléklet,* a közhasznú 
eredmény kimutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

II. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁ
LÁSA

Az Arany János Közalapítvány a 2001. évben költségve
tési támogatásban 100 000 000,- Ft-ban részesült.

Cél szerinti juttatásra: 90 000 e Ft
Működési költségekre: 10 000 e Ft
Összesen: 100 000 e Ft

Lekötve: 72 179 e Ft
—  ebből nyertes pályázók: 70 279 e Ft
— ebből tanácskozásra: 1 000 e Ft
— ebből konferenciára (2002): 900 e Ft

Felhasználva : 29 792 e Ft
— ebből nyertes pályázók: 28 792 e Ft
— ebből tanácskozásra: 1 000 e Ft

Különbözet: 42 387 c Ft

III. KIMUTATÁS A VAGYON ALAKULÁSÁRÓL

Induló tőke: 39 567 e Ft
Tőkeváltozás: 13 144 e Ft

— ebből tárgyévi eredmény: 1 014 e Ft

* A mellékletek a közalapítvány irodájában tekinthetők meg.
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IV. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTATTÁSOK- 
RÓL

Kuratóriumi nagydíj: 4 000 e Ft
Eötvös Koszorú: 3 500 e Ft
Szakkuratóriumi díjak: 4 500 e Ft
MÓL Tudományos díj: 500 e Ft
Oláh György díj: 1 000 e Ft
Wigner Jenő díj: 500 e Ft
Ösztöndíjak (Bolyai, Kvassay, Darányi 

szakkurátorok): 3 850 e Ft
Tudományos könyvek kiadásának 

támogatása: 1 410 e Ft
Tanácskozások, Konferenciatámogatások: 582 e Ft
Összesen: 19 842 e Ft

V. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Állami költségvetésből: 100 000 e Ft
Magyar Tudományos Akadémia: 3 500 e Ft

Pro Cultura Renovanda Hungáriáé 
Alapítvány: 6 000 e Ft

Előző évben folyósított összegekből 
felhasznált: 5 565 e Ft

(Pro Cultura folyósítása időbeli elhatárolásból) 
Oláh György adomány: 7 475 c Ft

(25 c USD) 
Összesen: 122 540 c Ft

A Közalapítvány elkülönített állami pénzalapoktól, ön- 
kormányzattól, kisebbségi önkormányzattól, egészségbiz
tosítási önkormányzattól, és ezek szerveitől támogatást nem 
kapott.

A Közalapítvány belföldi magánszemélyek adományai
ban nem részesült.

VI. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK 
JUTTATÁSAIRÓL

Az Arany János Közalapítvány vezető tisztségvise
lői 2001. évi munkájukért tiszteletdíjban részesültek, ame
lyet a 2001. évben jóváhagytak és a 2002. évben kifizet
tek.

A 2001. évi tiszteletdíj 1 830 e Ft, járulékai 419 e Ft, 
összesen 2 249 e Ft.

A vezető tisztségviselők családtagjai semmilyen pénzbeli 
és nem pénzbeli juttatásban nem részesültek.

VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGRŐL

Az Arany János Közalapítványt a Fővárosi Bíróság a
12.PL60.969/1997/5 sz. végzéssel nyilvántartásba vette,

valamint a Közalapítványt 1998. január 1. napjától 
12.Pk.60.969/1997/10 sz. végzéssel kiemelkedően köz
hasznú szervezetté minősítette.

Az Arany János Közalapítvány a közhasznú szervezetek
ről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) pontjának 2. pontjá
ban megfogalmazott, „tudományos tevékenység kutatás” 
megnevezésű közhasznú tevékenységet látja el.

A Közalapítvány célja és közhasznú tevékenysége:
A Közalapítvány legfontosabb célja a hazai és a határa

inkon túli magyar tudományosság színvonalának megőrzé
se, emelése és támogatása.

Az Arany János Közalapítvány a Tudományért a 2001. 
évben az alábbi feladatokat látta el közhasznú tevékenysé
gével összhangban.

A Tudomány Napja alkalmából kutatásra adott ösztöndí
jakból 31 tudós részesült összesen 14 000 000,- Ft-ban.

A Tudomány Napja alkalmából Közalapítványi nagydíj
ban 4 tudós 4 000 e Ft-ban, Eötvös Koszorú 7 tudós 3 500 
e Ft-ban, szakkuratóriumi díjban 15 tudós 4.500 e Ft-ban, 
Wigner Jenő díjban 2 tudós 500 e Ft-ban, MÓL díjban 2 
tudós 500 e Ft-ban, Oláh György díjban 1 tudós 1 000 e Ft- 
ban részesült.

A szakkuratóriumok munkáját a főkuratórium fogta ösz- 
sze. A főkuratóriumok döntéseinek előkészítését a szakku
ratóriumok végezték. A szakkuratóriumok pályázatok, 
ösztöndíjak, támogatási igények elbírálásában tettek javas
latot a fökuratóriumnak azok odaítéléséről.

A Határainkon Túli szakkuratórium a pályázatok elbírá
lásához külső szakértőket is igénybe vett.

A közalapítvány a 2001. évben összesen 11 főnek 
(belföldi magánszemélyek) szakkuratóriumi ösztöndíjat 
fizetett ki összesen 3 850 e Ft-ban.

Határon Túli szakkuratórium 2001. évben 4 kategóriában 
(kutatóállomás, csoportos, egyéni, fiatal) hirdetett pályáza
tot. A pályázati felhívásra összesen 150 db pályázati anyag 
érkezett, amelyből a nyertes pályázatok száma 117 db, 
összegében 70 279 e Ft, amelyet fokuratórium a szakkura
tórium szakmai ajánlásával ítélt meg.

Részleteiben:

nyertes kutatóállomások száma 4 db,
összegében 16 000 e Ft

nyertes csoportos pályázók száma 55 db,
összegében 37 030 e Ft

nyertes egyéni pályázók száma 32 db,
összegében 10 265 e Ft

nyertes fiatal pályázók száma 26 db,
összegében 6 984 e Ft

összesen: 70 279 c Ft
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A megítélt nyertes pályázatokból összegében 
2001.12.31-ig a Közalapítvány 28 792 e Ft-ot fizetett
ki.

Az Arany János Közalapítvány 2001. évi tudománytá
mogató tevékenysége a határon túli kutatások segítésével 
jelentősen kiszélesedett. A Közalapítvány közhasznú mun
káját az alapító okiratban rögzített célkitűzésekkel össz
hangban, a hazai és a határon túli tudós közösségek meg
elégedésével látta el.

Budapest, 2003. március 31.

Dr. Halász Béla s. k. 
a kuratórium elnöke
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JOGSZABÁLY

1992. évi XXXIII. törvény 
a közalkalmazottak jogállásáról1

I. rész

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya -  ha törvény eltérően nem ren
delkezik -  az állami és a helyi önkormányzati költségvetési 
szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a további
akban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatá
sok ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogvi
szonyára terjed ki.

(2) A 25/A-25/B. § hatálya -  az ott meghatározottak 
szerint -  kiterjed a munkáltatóra és a munkavállalóra, ha a 
munkáltató egészének vagy egy részének átadására tekin
tettel a munkaviszony létesítésére e törvény szabályai sze
rint kerül sor.

(3) A 25/A-25/B. § hatálya -  az ott meghatározottak 
szerint — kiterjed a köztisztviselők jogállásáról szóló tör
vény hatálya alá tartozó munkáltatóra és a köztisztviselőre, 
illetve a munkavállalóra, ha a munkáltató egészének vagy 
egy részének átadására tekintettel a közszolgálati jogvi
szony, illetve a munkaviszony létesítésére e törvény szabá
lyai szerint kerül sor.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően e törvény 
hatálya nem terjed ki a helyi önkormányzat, illetve a költ
ségvetési szerv által közhasznú munkavégzés, közmunka, 
közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatottra, valamint 
az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munka- 
vállalóra.

A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok

2. § (1) A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdé
seket törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, továb
bá kollektív szerződés és közalkalmazotti szabályzat ren
dezi.

(2) A kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat 
nem lehet jogszabállyal ellentétes. Az a rendelkezés, amely 
e tilalomba ütközik, semmis.

(3) A közalkalmazotti jogviszonyra a Munka Törvény- 
könyve szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.

(4) Amennyiben e törvény közalkalmazotti jogviszonyra 
vonatkozó szabályt említ, ezen az (1)—(3) bekezdésben 
foglaltakat kell érteni.

1 Egységes szerkezetben a hatálybalépése óta elrendelt módosításokkal. 
A dőlt betűvel szedett rendelkezések a 2003. évi XX. törvény módosításai, 
hatálybalépésük napja: 2003. július 1-je.

3. § A Munka Törvénykönyve bevezető rendelkezései 
közül (Első rész) a közalkalmazotti jogviszony tekintetében 
a 3. § (6) bekezdése és a 13. § nem alkalmazható; a 3. § (4) 
bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a köz- 
alkalmazott neve és beosztása közérdekű adatnak minősül, 
azt bárki megismerheti.

II. rész

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 

Az országos, ágazati és területi érdekegyeztetés

4. § (1) Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 
(a továbbiakban: OKÉT) az e törvény, a köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyá
ról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a Magyar Honvédség 
hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásá
ról szóló 2001. évi XCV. törvény által szabályozott jogvi
szonyokat együttesen érintő munkaügyi, foglalkoztatási, 
bér- és jövedelempolitikai kérdések országos szintű érdek- 
egyeztetési fóruma.

(2) Az OKÉT-ban a Kormány -  az alapszabályban meg
határozott -  országos szakszervezeti szövetségek és orszá
gos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek képviselői
vel egyeztet.

(3) Az OKÉT az alapszabályában maga határozza meg 
szervezetét, működésének rendjét, az egyeztetés célját és 
tárgyköreit, valamint a szociális partnereket megillető 
jogosítványokat.

(4) Az OKÉT működésének feltételeit a Kormány a Fog
lalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium útján biz
tosítja.

5. §  (1) A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa 
(a továbbiakban: KOMT) a közalkalmazotti jogviszonyt 
érintő munkaügyi, foglalkoztatási, bér- és jövedelempoliti
kai kérdések országos szintű, ágazatközi érdekegyeztetési 
fóruma.

(2) A KOMT-ban a Kormány — az alapszabályban meg
határozott -  országos szakszervezeti szövetségek és orszá
gos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek képviselői
vel egyeztet.

(3) A KOMT az alapszabályában maga határozza meg a 
szervezetét, a működésének rendjét, az egyeztetés célját és 
tárgyköreit, valamint az egyes oldalakat megillető jogosít
ványokat.

(4) A KOMT működésének feltételeit a Kormány a Fog
lalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium útján biz
tosítja.

6. §  (1) A munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti 
jogviszonyt érintő

a) ágazati jelentőségű kérdésekben az ágazati minisz
ter (a továbbiakban: miniszter) az országos ön- 
kormányzati érdekképviseleti szervezetek bevo
násával az érintett megfelelő szintű szakszerveze
tekkel, az ágazati sajátosságoknak megfelelően 
ágazati (alágazati) érdekegyeztető fórumban,
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b) területi és települési jelentőségű kérdésekben az 
önkormányzat az érintett megfelelő szintű szak- 
szervezetekkel önkormányzati érdekegyeztető fó 
rumban egyeztet.

(2) A miniszter az országos önkormányzati érdekképvise
leti szervezetek bevonásával az érintett megfelelő szintű 
szakszeiyezetekkel véleményezteti

a) az ágazatba (alágazatba) tartozó közalkalmazot
tak foglalkoztatását érintő döntések tervezetét,

b) az ágazatra (alágazatra) vonatkozó munkajogi sza
bályozással, illetve a közalkalmazotti illetmény
előmeneteli szabályokkal kapcsolatos javaslatokat.

(3) Az önkormányzat döntése előtt az érintett, megfelelő 
szintű szakszervezetekkel véleményezteti

a) a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer 
pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés, valamint

b) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő in
tézkedés tervezetét.

(4) A (3) bekezdésben foglalt tervezeteket az azokról 
történő döntés előtt legalább tizenöt nappal meg kell kül
deni a véleményezésre jogosult szakszervezeteknek.

(5) Az (1) bekezdés szerinti érdekegyeztető fórumok lét
rehozása, működtetése, továbbá személyi, tárgyi és anyagi 
feltételeinek biztosítása a miniszter, illetve az önkormány
zat kötelessége. Az érdekegyeztető fórumok a működésükre 
vonatkozó szabályokat — megállapodás útján — maguk 
alakítják ki. Az érdekegyeztető fórumok létrehozására és 
működésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni 
kell akkor is, ha az önkormányzati érdekszövetségekkel, az 
érintett költségvetési intézményekkel, illetve az érintett 
megfelelő szintű szakszervezetekkel kötött megállapodás 
alapján az ágazaton belül a tárcaszintű társadalmi párbe
széd egyéb fórumait alakítják ki.

6/A. §  (1) A 6. §-ban meghatározott jogosítványokat az a 
szakszervezet gyakorolja, amely az adott körben reprezen
tatív.

(2) A 6. §-ban foglalt jogok gyakorlása szempontjából az 
ágazatban, illetve az önkormányzat területén reprezenta
tívnak azt a szakszervezetet kell tekinteni, amelynek jelöltjei 
az adott körben a közalkalmazotti tanács választásokon az 
érvényes szavazatok tíz százalékát megszerezték.

(3) Amennyiben az érintett szakszervezetek között a repre
zentativitás kérdésében vita merül fel, erről az érdekelt fél 
kérelmére soron kívül, nemperes eljárásban bíróság dönt.

7. § A Munka Törvénykönyvének az országos érdekegyez
tetésről szóló rendelkezései (Második rész I. fejezet) a köz
alkalmazotti jogviszony tekintetében nem alkalmazhatók.

A szakszervezetek, a kollektív szerződés

8. § A szakszervezet az e törvényben foglalt szabályok 
szerint jogosult kollektív szerződést kötni.

9. § (1) A munkáltatónál azt a szakszervezetet kell repre
zentatívnak tekinteni,

a) amelynek jelöltjei a közalkalmazotti tanács (14. §) 
választáson a leadott érvényes szavazatok legalább 
tíz százalékát megszerzik, vagy

b) amely munkahelyi szervének az azonos foglalko
zási csoporthoz (szakmához) tartozó közalkalma
zottaknak legalább kétharmada tagja.

(2) Ha a közalkalmazotti tanácsi választáson valamely 
jelöltet több szakszervezet támogat, a jelöltre leadott szava
zatok az egyes szakszervezetek között -  eltérő megállapo
dás hiányában -  egyenlő arányban oszlanak meg.

10. § A közvetlen felsőbb szakszervezeti szervet előzetesen 
értesíteni kell a választott szakszervezeti tisztséget betöltő 
közalkalmazott elleni fegyelmi eljárás megindításáról.

11. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a 
Munka Törvénykönyvének a szakszervezetekről szóló 
rendelkezései (Második rész, II. fejezet) közül a 29. § (2) 
bekezdése nem alkalmazható.

(2) A Munka Törvénykönyve 25. §-át azzal az eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy az önkormányzat, az érintett munkál
tatók és a szakszervezet megállapodása alapján, a több 
munkáltató szakszervezeti tagságának képviseletében az 
önkormányzati szintű érdekegyeztetésen eljárni jogosult 
szakszervezeti tisztségviselő részére a munkaidő-kedvez
mény vagy annak egy része az egyes munkáltatóknál 
meglévő szakszervezeti taglétszám alapján összevonható. 
Az összevont munkaidő-kedvezmény mértéke nem halad
hatja meg a tisztségviselő havi munkaidejének ötven száza
lékát.

12. § (1) A kollektív szerződés hatálya kiterjed arra a mun
káltatóra, amely

a) a kollektív szerződést kötötte, vagy
b) a kollektív szerződés megkötése idején a szerző

dést kötő munkáltatói érdekképviseleti szervezet
nek tagja, illetőleg

c) később a munkáltatói érdekképviseleti szervhez 
csatlakozott.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott csatla
kozás esetén a munkáltatónál képviselettel rendelkező 
szakszervezet egyetértése szükséges ahhoz, hogy a kollek
tív szerződés hatálya a munkáltatóra kiterjedjen.

(3) A kollektív szerződésben meg kell határozni, hogy 
annak hatálya az (1) bekezdés b) pontjában említett mun
káltatók mely körére terjed ki.

13. §  A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka 
Törvénykönyvének a kollektív szerződésről szóló rendelke
zései közül (Második rész, III. fejezet) a 33. § (7) bekezdé
se, a 34-35. §, a 36. § (I)-(3) bekezdése, a 37. §  (3) bekez
dése, valamint a 41. § nem alkalmazható.

A közalkalmazottak részvételi jogai

14. § (1) A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalma
zotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége nevé
ben az általuk közvetlenül választott közalkalmazotti ta
nács, illetve közalkalmazotti képviselő gyakorolja.

(2) Közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan 
munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a tizenöt főt 
eléri. A tizenöt főnél kevesebb közalkalmazottat foglalkozta
tó munkáltatónál közalkalmazotti képviselőt kell választani.
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(3) A közalkalmazotti képviselőre a közalkalmazotti ta
nácsra, illetve a közalkalmazotti tanács tagjára vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

15. § (1) A Kormány az érintett országos szakszervezetek 
véleményének meghallgatásával meghatározza a közalkal
mazotti tanácsválasztás szavazólapjának tartalmát, és a 
reprezentativitás érdekében a területi, ágazati és országos 
szavazatösszesítés rendjét.

(2)2

16. § (1) A közalkalmazotti tanácsot együttdöntési jog illeti 
meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú 
pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intéz
mények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.

(2) A munkáltató döntése előtt a közalkalmazotti tanács
csal véleményezteti:

a) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel 
felhasználásának tervezetét,

b) a munkáltató belső szabályzatának tervezetét,
c) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő mun

káltatói intézkedés tervezetét,
d) a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott 

munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjá
ra vonatkozó elképzeléseket,

e) a közalkalmazottak képzésével összefüggő terve
ket, valamint

J) a munkáltató munkarendjének kialakítását és az 
éves szabadságolási tervet.

(3) A munkáltató legalább félévente köteles tájékoztatni 
a közalkalmazotti tanácsot a részmunkaidős és a határozott 
időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.

(4) A miniszter a munkaügyi miniszterrel egyetértésben a 
közalkalmazottak közössége, vagy meghatározott csoportja 
részére az (1)—(2) bekezdésben foglaltakon túl további 
részvételi jogokat is megállapíthat.

17. § (1) A közalkalmazotti tanács e törvényben meghatá
rozottjogai körében a munkáltatóval együttesen megalkotja 
a közalkalmazotti szabályzatot.

(2) A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolat- 
rendszerét érintő egyes kérdések a közalkalmazotti sza
bályzatban állapíthatók meg.

(3) A közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződésre 
tartozó kérdéseket nem szabályozhat.

(4) A közalkalmazotti szabályzatra a Munka Törvény- 
könyve 38. § (1)—(3) bekezdését, 39. § (1)—(2) bekezdését, 
valamint a 40. § (1) bekezdésének első mondatát megfele
lően alkalmazni kell.

18. §

19. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka 
Törvénykönyvének a munkavállalók részvételi jogáról 
szóló rendelkezései közül (Második rész, IV. fejezet) a 42. 
§, a 43. § (1)—(3) bekezdése, valamint (6) bekezdése, a 44. 
§, az 50. § (1) bekezdése, az 53. § (3) bekezdése, az 57. §
(2) bekezdése, a 64/A. § és a 65. § nem alkalmazható.

2 A szöveget nem tartalmazó paragrafusokat és bekezdéseket a módosí
tó törvények hatályon kívül helyezték.

[19. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka 
Törvénykönyvének a munkavállalók részvételi jogáról szóló 
rendelkezései közül (Második rész, IV. fejezet) a 42. §-a, a 
43. §-ának (l)-(3) bekezdése, valamint (6) bekezdése, a 44. 
§-a, az 50. §-ának (1) bekezdése, az 53. §-ának (3) bekez
dése, az 57. §-ának (2) bekezdése, a 64/A. §-a és a 65. §-a, 
valamint a Második rész V. fejezete nem alkalmazható J 3

III. rész

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY

I. fejezet

A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása

20. § (1) A közalkalmazotti jogviszony alanyai a munkálta
tó és a közalkalmazott.

(2) A miniszter meghatározhatja azokat a munkaköröket, 
ahol csak magyar állampolgárral, büntetlen előéletű, vala
mint a tizennyolcadik életévét betöltött személlyel létesíthe
tő közalkalmazotti jogviszony, továbbá azokat a munkakö
röket, amelyek betöltéséhez a közalkalmazottnak vagyon
nyilatkozatot kell tennie. A közalkalmazott vagyonnyilat
kozatát a miniszter által kijelölt szervezet tartja nyilván és 
ellenőrzi.

(3) Vagyonnyilatkozat-tételre azt a közalkalmazottat le
het kötelezni, aki a költségvetési és egyéb pénzeszközök
kel, az állami és önkormányzati vagyonnal való gazdálko
dás tekintetében döntési jogosultsággal rendelkezik, vala
mint azon közalkalmazottat, aki a pénzeszközök felhaszná
lására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult.

21. § (1) A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 
történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A 
kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni.

(2) Közalkalmazotti jogviszony helyettesítés céljából 
vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat 
ellátására határozott időre történő kinevezéssel is létesíthe
tő. A Munka Törvénykönyve 79. §-ának (5) bekezdésében 
foglalt korlátozás alól a miniszter eltérést engedélyezhet.

(3) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közal
kalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt 
és fokozatot, illetményét, továbbá munkakörét és a munka
végzés helyét. A kinevezési okmányban más, a közalkal
mazottijogviszonyt érintő kérdés is meghatározható.

22. § (1) A miniszter meghatározhatja azt a munkakört, 
ahol gyakornoki idő kikötése és gyakornoki vizsga letétele 
kötelező, továbbá megállapíthatja a gyakornoki vizsga 
feltételeit. A gyakornoki idő tartamát és a gyakornoki vizs
ga letételét a kinevezéskor kell előírni.

(2) Abban a munkakörben, ahol gyakornoki idő kikötése 
és gyakornoki vizsga letétele kötelező, próbaidőt kikötni 
nem lehet.

(3) A gyakornoki idő három évig terjedhet. Ebbe nem 
számít be:

3 A zárójelben lévő rendelkezés a Magyar Köztársaságnak az Európai 
Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető 
törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
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a) a sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári 
szolgálat,

b) a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel 
járó betegség,

c) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabad
ság, valamint

d) a szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelő 
munka és a javító-nevelő munka

időtartama.

23. § (1) A közalkalmazott magasabb vezető, illetve vezető 
beosztás ellátásával bízható meg. A megbízást és annak 
elfogadását írásba kell foglalni.

(2) A magasabb vezető, valamint a vezető beosztások 
körét, továbbá a megbízás feltételeit a miniszter határozza 
meg. A magasabb vezető beosztás ellátására pályázatot kell 
kiírni.

(3) A magasabb vezető, valamint a vezető beosztás ellá
tásával történő megbízás határozatlan időre szól. A minisz
ter határozott időre szóló megbízást is előírhat.

(4) A megbízás visszavonását -  a közalkalmazott kérel
mére -  indokolni kell. Az indokolásból a visszavonás oká
nak világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a visszavonás 
indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell 
bizonyítania. A közalkalmazott az indokolást a visszavonás 
kézhezvételétől számított három napon belül, írásban kér
heti; a munkáltató az indokolást további három napon belül 
köteles a közalkalmazott részére írásban megadni.

(5) A magasabb vezető, valamint vezető beosztás ellátá
sáról a közalkalmazott lemondhat. A magasabb vezető, 
valamint a vezető beosztásról való lemondásra -  ha a (7) 
bekezdésben foglaltak szerint a közalkalmazott eredeti 
munkakörében történő továbbfoglalkoztatására, ennek 
hiányában végzettségének, illetve képesítésének megfelelő 
munkakör felajánlására nincs lehetőség, illetve a közalkal
mazott a végzettségének, illetve képesítésének megfelelő 
munkakört nem fogadja el -  a közalkalmazotti jogviszony
ról való lemondás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(6) A megbízás visszavonását és a lemondást írásba kell 
foglalni.

(7) A megbízás visszavonása, határozott időre szóló 
megbízás esetén a határozott idő letelte, valamint a megbí
zásról való lemondás után a közalkalmazottat az eredeti 
munkakörében kell továbbfoglalkoztatni, ennek hiányában 
végzettségének, illetve képesítésének megfelelő munkakört 
kell részére felajánlani.

(8) Ha a bíróság megállapítja, hogy a megbízás vissza
vonása jogellenes, a közalkalmazottat -  kérelmére -  az 
eredeti magasabb vezető, illetve vezető beosztásában kell 
továbbfoglalkoztatni. Ezen túlmenően a vezetői pótlék 
elmaradt összegét a közalkalmazott részére meg kell térí
teni.

(9) A bíróság mellőzi a közalkalmazott magasabb vezető, 
illetve vezető beosztásba történő visszahelyezését, ha a 
jogvita elbírálásáig a határozott időre szóló megbízás visz- 
szavonás nélkül is megszűnt volna. A közalkalmazottat 
ebben az esetben a vezetői pótléknak a határozott idő letel
téig számított összege illeti meg.

(10) A közalkalmazottat, ha a határozott időre szóló 
megbízás jogellenes visszavonása esetén nem kéri a maga

sabb vezető, illetve vezető beosztásba való visszahelyezé
sét, a vezetői pótléknak a határozott idő leteltéig számított 
összege illeti meg.

(11) A közalkalmazott, ha a határozatlan időre szóló 
megbízás jogellenes visszavonása esetén nem kéri a maga
sabb vezető, illetve vezető beosztásba való visszahelyezé
sét, a részére korábban megállapított vezetői pótlék egyévi 
összegére jogosult.

(12) A vezetői pótlék (8)-(l 1) bekezdés szerinti megtérí
tésén túlmenően a munkáltató a közalkalmazott felmerült 
kárát is köteles megtéríteni.

24. § (1) Ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a 
munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munka
körébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős több
letmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával 
arányos külön díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.

(2) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka 
Törvénykönyvének a munkaviszony alanyairól, a munkavi
szony létesítéséről és a munkaszerződés módosításáról 
szóló rendelkezései (Harmadik rész, I—1IL fejezet) közül a 
71. §-a, a 76. fá n a k  (l)-(2) és (4)-(5) bekezdése, a 79. §- 
ának (1) és (4) bekezdése, (7) bekezdésének első fordulata, 
a vezető munkavállalókra vonatkozó Harmadik rész X. 
fejezete (188-193/A. §) nem alkalmazható.

II. fejezet

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése

25. % (1) A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:
a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával,
b) a közalkalmazott halálával,
c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, va

lamint
d) a 25/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben.

(2) A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető:
a) közös megegyezéssel;
b) áthelyezéssel

1. az e törvény, valamint
2. e törvény és a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény, illetőleg
3.
4. és a hivatásos, továbbá a szerződéses szolgálati 

jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya 
alá tartozó munkáltatók között.

c) lemondással;
d) rendkívüli lemondással;
e) felmentéssel;
f)  azonnali hatállyal a próbaidő alatt, valamint
g) elbocsátással.

25/A. § (1) Ha a munkáltató személye azért változik meg, 
mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a mun
káltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és 
nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének 
meghatározott csoportja) a Munka Törvénykönyve vagy a 
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tarto
zó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató át
adásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében
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foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya 
az átadás időpontjában megszűnik.

(2) Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az át
adást megelőzően harminc nappal korábban köteles tájé
koztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel 
rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot 
(közalkalmazotti képviselőt) az átadás

a) időpontjáról,
b) okáról,
c) a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és 

szociális következményeiről,
továbbá köteles a szakszervezettel és a közalkalma
zotti tanáccsal (közalkalmazotti képviselővel) konzul
tációt kezdeményezni a közalkalmazottakat érintő 
tei-vbe vett egyéb intézkedésekről. A konzultációnak 
ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos 
következmények elkerülésének módjára, illetve eszkö
zére, továbbá a következmények enyhítését célzó esz
közökre.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatással egy
idejűleg az átadó és az átvevő munkáltató köteles írásban 
tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy az átadást köve
tően a közalkalmazott foglalkoztatását az átvevő biztosítja. 
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további foglalkozta
tást biztosító munkaszerződés, illetve kinevezés tartalmi 
elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot a 25/B. § ren
delkezéseire figyelemmel kell megtenni. A tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell azokat a kötelezettségeket is, amelyeknek 
a közalkalmazott a jogviszony létesítését követően az elő
menetele, illetve a jogviszonya fenntartása érdekében köte
les eleget tenni.

(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott időpontban az 
átvevő munkáltató megalapítására még nem került sor, az 
átvevő munkáltató számára a (2)-(3) bekezdésben előírt 
kötelezettség teljesítése az átvevő munkáltató alapítóját 
terheli.

(5) A közalkalmazott a (3) bekezdésben meghatározott 
tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 
az átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átve
vő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hoz- 
zájárul-e. Ha a közalkalmazott az előirt határidőn belül 
nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna 
hozzá a további foglalkoztatásához.

(6) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő 
további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó mun
káltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a 
közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdés 
szerinti megszűnéséről, valamint köteles a közalkalmazott 
számára a 37. § (2) és (4)-(6) bekezdésének alkalmazásá
val megállapított végkielégítést -  határozott idejű jogvi
szony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott átlag- 
keresetet -  megfizetni.

(7) Ha az átvevő munkáltató a köztisztviselők jogállásá
ról szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet köz- 
szolgálati jogviszonyt az átadással érinteti közalkalmazot
tal, a közalkalmazotti jogviszony megszűnése tekintetében a
(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebben az eset
ben -  a (3) bekezdés rendelkezésétől eltérően -  e körül
ményről kell az átadó és az átvevő munkáltatónak tájékoz
tatnia a közalkalmazottat.

25/B. § (1) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál 
történő további foglalkoztatásához hozzájárul, az átvevő 
munkáltató köteles a közalkalmazottal munkaszerződést 
kötni. Ha az átvevő munkáltató a köztisztviselők jogállásá
ról szóló törvény hatálya alá tartozik, köteles a közalkalma
zott számára munkaköre alapján kinevezést adni, vagy mun
kaszerződést kötni. A munkaszerződés megkötése, illetve a 
kinevezés során az átvevő munkáltatót köti a 25/A. § (3)-
(4) bekezdése alapján adott tájékoztatás, az abban foglal
taktól csak a közalkalmazott kifejezett hozzájámlásával 
lehet eltérni. Az átadó munkáltató az átadás napjával köte
les írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti 
jogviszony 25/A. § (1) bekezdés szerinti megszűnéséről.

(2) Ha az átvevő munkáltatónál munkaviszony létesül, a 
munkaszerződés alapján a közalkalmazott munkabére 
(személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemei
nek együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint 
az átadást megelőzően irányadó illetményének és a jogsza
bály, illetve kollektív szerződés alapján járó illetménypót
lékainak együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalma
zotti illetménypótlék megállapításának alapjául szolgáló 
körülmény a munkaszerződés megkötését követően már 
nem áll fenn. A személyi alapbérbe a közalkalmazotti illet
ménypótlékok beépíthetőek.

(3) Ha az átvevő munkáltatónál közszolgálati jogviszony 
létesül, a közalkalmazottat a közszolgálati jogviszonyra 
vonatkozó szabályok szerint kell besorolni. Ha a közalkal
mazott esetében az átadást közvetlenül megelőző illetmény 
összege meghaladja a jogszabály alapján megállapítható 
alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetői pótlék együt
tes összegét, az alapilletményt a különbözet mértékével, de 
legfeljebb olyan összeggel kell megnövelni, amely az 
alapilletménytől történő eltérést húsz százalékkal nem 
haladja meg.

(4) Határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony 
esetén -  eltérő törvényi rendelkezés hiányában -  az átvevő 
munkáltatónál határozatlan időtartamú jogviszonyt kell 
létesíteni. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 
az átvevő munkáltatónál teljes munkaidős jogviszonyt kell 
létesíteni. Az átvevő munkáltatónál létesítendő jogviszony 
tekintetében próbaidő nem köthető ki.

(5) Az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszonyra a 
Munka Töi~vénykönyve, közszolgálati jogviszony esetén a 
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közalkalmazott
nak az átadó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként 
elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő mun
káltatónál töltötte volna el.

(6) Ha a munkaszerződés megkötésével (a kinevezéssel) 
létesített jogviszony megszűnése, illetve megszüntetése 
esetén a közalkalmazottat felmondási (felmentési) idő, 
valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az átadó 
és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő 
együttes tartamának figyelembevételével, a jogviszonyra 
irányadó szabályok alapján kell megállapítani. Ettől elté
rően a felmondási (felmentési) idő, valamint a végkielégítés 
mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszony
ban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével és e 
törvénynek az átadás napján hatályos szabályai szerint kell 
megállapítani, ha az a közalkalmazottra nézve kedvezőbb.
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(7) Ha az átadó munkáltatónál az átadás időpontjáig 
működött közalkalmazotti tanács (közalkalmazotti képvise
lő), az átadással érintett szervezeti egység közalkalma- 
zottainak részvételi jogát az átvevő munkáltatónál a Munka 
Törvénykönyve 56/A-56/B. §-ában előírt rendelkezések 
megfelelő alkalmazásával kell biztosítani, kivéve, ha a 
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tarto
zó átvevő munkáltatónál az érintettek vonatkozásában 
üzemi tanács nem hozható létre.

26. § (1) Az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással 
és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia.

(2) Az áthelyezés során meg kell állapodni a közalkal
mazott új munkakörében, munkahelyében, illetményében 
és az áthelyezés időpontjában.

(3) Az áthelyezett közalkalmazottnak az áthelyezést 
megelőző közalkalmzotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, 
mintha azt új munkáltatójánál töltötte volna el.

27. § (1) A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 
lemondással nem szüntethető meg.

(2) A határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt a 30. 
§ (1) bekezdés a)-c) és e) pontjában foglalt okok alapján a 
munkáltató -  a 25. § (2) bekezdésétől eltérően -  azonnali 
hatállyal megszüntetheti; a közalkalmazott részére azonban 
egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél 
rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresetét köteles előre 
megfizetni.

28. § (1) A közalkalmazott a határozatlan idejű közalkal
mazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntethe
ti.

(2) Lemondás esetén a lemondási idő két hónap. Ezen 
időtartam egy részére vagy annak egészére a munkáltató 
mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól.

29. § (1) Rendkívüli lemondással a közalkalmazott közal
kalmazotti jogviszonyát akkor szüntetheti meg, ha a mun
káltató

a) a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges 
kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondat
lansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

b) olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti 
jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

(2) A rendkívüli lemondás jogát az annak alapjául szol
gáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon 
belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított 
egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a bünte
tőeljárás megindítására nyitva álló elévülési idő alatt lehet 
gyakorolni.

(3) Rendkívüli lemondás esetén a munkáltató a közal
kalmazott részére annyi időre járó átlagkeresetét köteles 
kifizetni, amennyi felmentése esetén járna, továbbá a kö
zalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontját a köz- 
alkalmazottra irányadó felmentési idő figyelembevételével 
kell meghatározni. A közalkalmazott követelheti felmerült 
kárának megtérítését is.

(4) Rendkívüli lemondás esetén -  e törvényben előírt ki
vételektől eltekintve -  a lemondás szabályai nem alkalmaz
hatók.

30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt -  a
(3)—(4) bekezdésben foglalt korlátozással -  felmentéssel 
akkor szüntetheti meg, ha

a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, 
amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;

b) az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter vagy az 
önkormányzati képviselő-testület munkáltatót 
érintő döntése -  különösen a feladatok változásá
ból adódó átszervezés vagy a költségvetési támo
gatás csökkentése -  következtében a közalkalma
zott további foglalkoztatására nincs lehetőség;

c) a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátá
sával történő megbízás visszavonását, határozott 
időre szóló megbízás esetén a határozott idő le
teltét követően a közalkalmazott eredeti munka
körében való továbbfoglalkoztatására, ennek hi
ányában a végzettségének, illetve képesítésének 
megfelelő munkakör felajánlására nincs lehető
ség, vagy a közalkalmazott a végzettségének, il
letve képesítésének megfelelő munkakört nem 
fogadja el;

d) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására 
tartósan alkalmatlanná vált, vagy munkáját nem 
végzi megfelelően, továbbá

e) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg 
legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján 
nyugdíjasnak minősül [37/B. §].

(2) A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az 
indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, 
és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés 
indoka való és okszerű.

(3) A közalkalmazott az (1) bekezdés a)-c) pontja alap
ján akkor menthető fel, ha a munkáltatónál vagy az irányí
tása, felügyelete alatt álló szervezetben nincs a képzettsé
gének megfelelő más munkakör, illetve, ha az ilyen mun
kakörbe történő áthelyezéséhez a közalkalmazott nem járult 
hozzá.

(4) Ha az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott al
kalmatlanság egészségügyi ok következménye, a közalkal
mazott akkor menthető fel, ha a munkáltatónál nincs az 
egészségi állapotának megfelelő munkakör, vagy ha az 
ilyen munkakörbe történő áthelyezéséhez a közalkalmazott 
nem járult hozzá.

(5) Ha az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott al
kalmatlanság a közalkalmazott munkavégzésével vagy 
magatartásával függ össze, a felmentés előtt lehetőséget 
kell adni számára a vele szemben felhozott kifogások elleni 
védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből 
következően ez a munkáltatótól nem várható el.

(6) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően a magasabb ve
zető, illetve vezető beosztás fegyelmi hatályú visszavonása 
esetén a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel akkor 
szüntethető meg, ha a közalkalmazott eredeti, ennek hiá
nyában végzettségének, illetve képesítésének megfelelő 
munkakörben való továbbfoglalkoztatására a munkáltatónál 
nincs lehetőség.

31. § A közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltató felmen
téssel nem szüntetheti meg az alábbiakban meghatározott 
időtartam és az azt követő harminc nap alatt:
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a) a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy állam
közi egyezmény végrehajtásaként idegen állami, 
illetőleg egyéb intézménynél munkára kötött 
megállapodás alapján külföldön végzett munka;

b) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy 
külföldre utazására tekintettel fizetés nélküli sza
badságban részesült házastársánál a fizetés nélküli 
szabadság;

c) az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a 
tanulmányút és az esetleges előzetes tanfolyam, 
valamint

d) a munkáltató által vagy hozzájárulásával más 
szervek által iskolai vagy iskolarendszeren kívüli 
képzésre küldés miatt a munkavégzés alóli fel
mentés

ideje.

32. § (1) A közalkalmazotti jogviszony csak különösen 
indokolt esetben szüntethető meg felmentéssel

a) ha a közalkalmazott házastársa (élettársa) nem 
rendelkezik önálló, legalább az országosan kötele
ző legkisebb munkabérnek megfelelő jövedelem
mel, és legalább három eltartott gyermeke van;

b) ha a közalkalmazott egyedülálló, eltartott gyerme
ke tizennyolc éves koráig, valamint

c) ha a közalkalmazott házastársa sorkatonai, illetve 
polgári szolgálatot teljesít.

(2) Ha a munkáltatónál van olyan munkakör, amelynek 
ellátására az (1) bekezdésben említett közalkalmazott al
kalmas, a közalkalmazotti jogviszonyt mindaddig nem lehet 
felmentéssel megszüntetni, amíg a közalkalmazott ilyen 
munkahelyre áthelyezhető, feltéve, hogy ezt elvállalja. 
Nem terheli ez a kötelezettség a munkáltatót, ha a felmen
tés indoka — az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve -  
a 30. § (1) bekezdésének c) pontján alapul.

33. § (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan 
nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg.

(2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapod
nak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvan
napos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban 
töltött

a) öt év után egy hónappal;
b) tíz év után két hónappal;
c) tizenöt év után három hónappal;
d) húsz év után négy hónappal;
e) huszonöt év után öt hónappal;
j) harminc év után hat hónappal
meghosszabbodik.

(3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles 
a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A 
munkavégzés alól a közalkalmazottat -  a mentesítési idő 
legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának 
megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.

(4)

34. § (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a 
közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen 
szüntette meg, a közalkalmazottat -  kérelmére — eredeti 
munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.

(2) A munkáltató kérelmére a bíróság mellőzheti a köz- 
alkalmazott eredeti munkakörbe történő visszahelyezését, 
feltéve, ha a közalkalmazott továbbfoglalkoztatása a mun
káltatótól nem várható el.

(3) Nem alkalmazható a (2) bekezdésben foglalt rendel
kezés, ha

a) a munkáltató általi felmentés vagy elbocsátás a 
rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe 
(Munka Törvénykönyve 4. §), a hátrányos megkü
lönböztetés tilalmába (Munka Törvénykönyve 5. 
§), illetve felmentési védelembe [31. §, valamint 
Munka Törvénykönyve 90. § (1) bekezdés] ütkö
zik, vagy a munkáltató megszegi a felmentési 
korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [30. §
(3)—(4) bekezdése; 32. § (2) bekezdése], vagy

b) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségvi
selő közalkalmazotti jogviszonyát a 45-54. §- 
okba, illetőleg a Munka Törvénykönyve 28. §-ába 
ütköző módon szüntette meg.

(4) Ha a közalkalmazott nem kéri vagy a munkáltató ké
relmére a bíróság mellőzi a közalkalmazott eredeti munka
körbe történő visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót -  az 
eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és 
annak következményei súlyának mérlegelésével -  a közal
kalmazott legalább két, legfeljebb tizenkét havi átlagkerese
tének megfelelő összeg megfizetésére kötelezi.

(5) Ha a közalkalmazott nem kéri vagy a bíróság mellőzi 
az eredeti munkakörbe történő visszahelyezést, a közalkal
mazotti jogviszony a jogellenességet megállapító határozat 
jogerőre emelkedése napján szűnik meg.

(6) A közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszünte
tése esetén meg kell téríteni a közalkalmazott elmaradt 
munkabérét (egyéb járandóságait) és felmerült kárát. Nem 
kell megtéríteni a illetménynek (egyéb járandóságnak), 
illetve a kárnak azt a részét, ami máshonnan megtérült.

(7) A közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya 
nem felmentéssel szűnt meg -  a (6) bekezdésben foglalta
kon kívül -  megilleti a munkavégzés alóli felmentés ide
jére járó átlagkeresete és a felmentés esetén járó végki
elégítés is.

35. § Amennyiben a közalkalmazotti jogviszonyt a közal
kalmazott valamely közalkalmazotti jogviszonyra vonatko
zó szabály rendelkezéseinek megszegésével szünteti meg, 
azt úgy kell elbírálni, mintha közalkalmazotti jogviszonya 
elbocsátás folytán szűnt volna meg.

36. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszony meg
szűnésekor a közalkalmazott részére közalkalmazotti igazo
lást ad.

(2) A közalkalmazotti igazolásnak -  a Munka Törvény- 
könyve 98. § (2) bekezdésének a)—e) pontjában és (3) be
kezdésében foglaltakon túlmenően -  tartalmaznia kell

a) a közalkalmazott munkakörét,
b) a 22. § (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatáro

zottakat és a szülési szabadság időtartamát,
c) minden olyan, a közalkalmazotti jogviszony meg

szűnésének évében munkában nem töltött időt, 
amely alatt a közalkalmazott átlagkereset fizetés
ben részesült,
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d) a tizenharmadik havi illetménynek a közalkalma
zotti jogviszony megszűnése évében történő kifi
zetését, illetve ennek elmaradását,

e) a jubileumi jutalom kifizetését és ennek időpontját,
ß  a közalkalmazott 37. § (7) bekezdésében meghatá

rozott, emelt összegű végkielégítésben való része
sülését, továbbá

g) a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének mód
ját, és ha e törvény indokolási kötelezettséget ír 
elő, a megszüntetés okát. Ez utóbbiakat a közal
kalmazott kérésére a közalkalmazotti igazolásból 
mellőzni kell.

37. § (1) Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha 
közalkalmazotti jogviszonya

a) felmentés,
b) rendkívüli lemondás, vagy
c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése
következtében szűnik meg.

(2) Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha 
felmentésére -  az egészségügyi okot kivéve — tartós alkal
matlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt került 
sor. Nem já r  továbbá végkielégítés a közalkalmazottnak, ha 
legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének 
időpontjában nyugdíjasnak minősül [37ZB. §].

(3) Ha a közalkalmazottal ugyanazon munkáltató egy
mást követően több esetben létesít határozott időre szóló 
közalkalmazotti jogviszonyt, a miniszter vagy a kollektív 
szerződés -  a 25. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 
is -  végkielégítésre való jogosultságot írhat elő. A végki
elégítés azonban nem haladhatja meg azt az összeget, 
amelyre a határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszo
nyok együttes időtartama alapján a közalkalmazott határo
zatlan idejű jogviszony felmentéssel történő megszüntetése 
esetén jogosult lenne.

(4) A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a 
közalkalmazott a (6) bekezdésben meghatározott időtarta
mú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezzen. A közal
kalmazott végkielégítésre való jogosultságának megállapí
tásánál -  az áthelyezést kivéve -  nem lehet beszámítani a 
korábbi közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt. A vég- 
kielégítésre való jogosultság szempontjából emellett fi
gyelmen kívül kell hagyni a 22. § (3) bekezdése c) és d) 
pontjában meghatározott időtartamot is, kivéve a közeli 
hozzátartozó, valamint a tíz éven aluli gyermek gondozása, 
ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság 
időtartamát.

(5) A végkielégítésre való jogosultság megállapításánál 
figyelembe kell venni

a) jogutódlás esetén a jogelődnél,
b) a munkáltató egészének vagy egy részének átadása 

esetén az átadó munkáltatónál munkaviszonyban, 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is [Mt. 
86/C. § (5) bekezdés, 25/B. § (6) bekezdés],

(6) A  közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább

a) három év: egy havi,
b) öt év: két havi,
c) nyolc év: három havi,
d) tíz év: négy havi,

e) tizenhárom év: öt havi, 
j)  tizenhat év: hat havi, 
g) húsz év: nyolc havi 
átlagkeresetének megfelelő összeg.

(7) A végkielégítésnek a (6) bekezdésben meghatározott 
mértéke négyhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a 
közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi 
nyugdíjra [37/B. § (1) bekezdés a) pont] vagy a korked
vezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzé
sét megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az 
emelt összegű végkielégítés a közalkalmazottat, ha valame
lyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítés
ben részesült.

(8) A végkielégítés mértéke a (6)—(7) bekezdésben fog
laltak kétszeresének megfelelő összeg, ha a közalkalmazotti 
jogviszony rendkívüli lemondás folytán szűnt meg.

(9)
(10) Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony felmen

tés következtében szűnik meg, a végkielégítést — eltérő 
megállapodás hiányában -  a munkáltató a felmentési idő 
utolsó napján köteles a közalkalmazott részére kifizetni.

(11) A végkielégítést a munkáltató költségére a közal
kalmazott tartózkodási helyére kell megküldeni.

37/A. § A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor 
(megszűnésekor) a közalkalmazott részére az utolsó munká
ban töltött napon -  a 37. § (10) bekezdésében foglaltak kivé
telével -  ki kell fizetni az illetményét, egyéb járandóságait, 
valamint ki kell adni a közalkalmazotti jogviszonyra vonatko
zó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.

37/B. § (1) E törvény alkalmazása szempontjából a közal
kalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, ha

a) a hatvankettedik életévét betöltötte és az öregségi 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelke
zik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve

b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt 
öregségi nyugdíjban, vagy

c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy
d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) 

öregségi nyugdíjban, vagy
e) szolgálati nyugdíjban, vagy
ß  korengedményes nyugdíjban, vagy
g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső 

nyugellátásban, illetőleg
h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban 
részesül.

(2) A közalkalmazott akkor részesül az (1) bekezdés b)-
h) pontokban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellá
tást kérelmére megállapították.

(3) A közalkalmazott köteles tájékoztatni a munkáltatót, 
ha az (1) bekezdés hatálya alá esik.

38. §  (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Mun
ka Törvénykönyvének a munkaviszony megszűnéséről és 
megszüntetéséről szóló rendelkezései közül (Harmadik 
rész, IV. fejezet), a 85/A. § (5)-(6) bekezdése, a 86-86/A. §, 
a 87. §  (1) bekezdése, a 87/A. §, a 88. §, a 89. § (l)-(6) 
bekezdése, a 92. §, a 93. § (l)-(2) bekezdése, a 95-96. §, a 
98. §  (1) bekezdése, a 99-101. § nem alkalmazható.
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(2) A Munka Törvénykönyve 85/A. § (1) bekezdés b) 
pontjában az „ e törvény hatálya alá tartozó szervezet vagy 
személy” kifejezésen a jelen törvény hatálya alá tartozó 
szervezetet kell érteni.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a nemzetbiztonsági szol
gálatoknál fennálló közalkalmazotti jogviszony tekinteté
ben a Munka Törvénykönyvének 94/A-94/F. §-a rendelke
zéseit nem kell alkalmazni.

(4) A létszámcsökkentést eredményező döntést megelő
zően a miniszter az ágazati (alágazati) érdekegyeztető fó
rumban, az önkormányzat az önkormányzati érdekegyezte
tő fórumban -  az érdekegyeztetésben részt vevő felekkel -  
tárgyalást kezdeményez.

38/A. § (1) A Munka Törvénykönyve 94/A. § (1) bekezdé
se azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy csoportos lét
számcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a működésé
vel összefüggő ok miatt a döntést megelőző féléves átlagos 
statisztikai létszáma szerint

a) húsz fő vagy annál kevesebb közalkalmazott fog
lalkoztatása esetén legalább öt fő,

b) húsznál több és száznál kevesebb közalkalmazott 
foglalkoztatása esetén legalább tíz fő,

c) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb 
közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább a 
közalkalmazottak tíz százaléka,

d) háromszáz vagy annál több közalkalmazott foglal
koztatása esetén legalább harminc közalkalmazott 
közalkalmazotti jogviszonyát kívánja harmincna
pos időszakon (Munka Törvénykönyve 94/C. §) 
belül megszüntetni.

(2) A Munka Törvénykönyve csoportos létszámcsökken
tésre vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkal
mazni, hogy rendes felmondáson felmentést, illetve a Mun
ka Törvénykönyve 88. § (2) bekezdése szerinti munkáltatói 
intézkedésen az e törvény 27. §-ának (2) bekezdése által 
szabályozott azonnali hatályú megszüntetést kell érteni, ha 
ezek közlésére a 30. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontja 
alapján kerül sor.

(3) A miniszter és az önkormányzat a létszámcsökkentést 
eredményező döntésének meghozatala előtt az ágazati 
(alágazati) érdekegyeztető tanácsban, illetve az önkor
mányzati érdekegyeztető tanácsban -  az érdekegyeztetés
ben részt vevő felekkel -  egyeztetést kezdeményez.

III. fejezet 

A munkavégzés

39. § (1) A munkáltató elősegíti a közalkalmazott munka
körével összefüggő képzésben, illetve továbbképzésben 
való részvételét.

(2) A közalkalmazott a munkaköri feladatait a közalkalma
zotti jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai 
szabályoknak és szokásoknak, valamint a munkáltató utasítá
sainak megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el.

(3) A munkáltató tartósan magas színvonalú munkavég
zés vagy kiemelkedő munkateljesítmény esetén

a) a „B”, „C” vagy „D” fizetési osztályba besorolt 
közalkalmazottnak munkatársi, illetve főmunkatársi,

b) az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” vagy „J” fizetési osz
tályba besorolt közalkalmazottnak tanácsosi, illet
ve főtanácsosi 

címet adományozhat.
(4) A miniszter a (3) bekezdésben foglaltakon kívül 

egyéb címeket is alapíthat és megállapíthatja az adományo
zás feltételeit.

40. § (1) A közalkalmazottak minősítésének rendjét a mi
niszter állapítja meg.

(2) A közalkalmazott kérésére, közalkalmazotti jogvi
szonyának megszűnése esetén, a munkáltató köteles mi
nősítést készíteni, amennyiben a közalkalmazotti jogvi
szony legalább egy évig fennállt.

(3) A minősítést a közalkalmazott közvetlen felettese ja
vaslatának meghallgatása után a munkáltatói jogkör gyakor
lója készíti el.

(4) A minősítés a közalkalmazott személyi adatain túl 
csak a munkakör betöltésével kapcsolatos tényeket és a 
ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat.

(5) A közalkalmazottal minősítését annak elkészülte után 
haladéktalanul ismertetni kell. A megismerés tényét a köz- 
alkalmazott a minősítésen aláírásával igazolja, továbbá 
feltüntetheti esetleges észrevételeit is.

(6) A minősítés egy példányát annak ismertetésekor a 
közalkalmazottnak át kell adni.

41. § (1) A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre 
irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalmazotti jog
viszony alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen.

(2) Az összeférhetetlenség egyes eseteit a közalkalma
zotti jogviszonyra vonatkozó szabály állapítja meg.

(3) A munkáltató az összeférhetetlenségről való tudo
másszerzés után haladéktalanul köteles nyolcnapos határidő 
kitűzésével írásban felszólítani a közalkalmazottat az össze
férhetetlenség okának megszüntetésére.

41/A. § (1) A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munka
körben foglalkoztatott közalkalmazott a foglalkoztatás 
megkezdésekor, majd azt követően háromévente tesz va
gyonnyilatkozatot.

(2) A közalkalmazott vagyonnyilatkozatára a köztisztvi
selők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény vagyon
nyilatkozatra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.

42. § A munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban 
álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására mun
kavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet.

43. § (1) Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közal
kalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló to
vábbi jogviszonyban -  részben vagy egészben -  azonos idő
tartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony 
csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető.

(2) A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi 
jogvita nem kezdeményezhető.

44. § (1) A közalkalmazott munkaidejét nem érintő munka
végzésre irányuló további jogviszony létesítését a közal
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kalmazott köteles a munkáltatónak előzetesen bejelenteni, 
amely összeférhetetlenség esetén a további jogviszony 
létesítését megtiltja.

(2) A munkáltatónak a munkavégzésre irányuló további 
jogviszony létesítését megtiltó intézkedése ellen munkaügyi 
jogvita kezdeményezhető.

A fegyelmi felelősség

45. § (1) Fegyelmi vétséget követ el a közalkalmazott, ha a 
közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettsé
gét vétkesen megszegi.

(2) A fegyelmi vétséget elkövető közalkalmazottal szem
ben kiszabható fegyelmi büntetések:

a) megrovás;
b) az előmeneteli rendszerben történő várakozási idő 

legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítása;
c) a jogszabály alapján adományozott címtől való 

megfosztás;
d) magasabb vezető, illetve vezető beosztás fegyelmi 

hatályú visszavonása, valamint
e) elbocsátás.

(3) A (2) bekezdés b)-d) pontjában foglalt büntetések 
közül egymás mellett több is kiszabható.

(4) A (2) bekezdés b)-c) pontjában foglalt büntetés vég
rehajtását legfeljebb egyévi próbaidőre fel lehet függeszte
ni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a közalkalmazott nem 
követett el olyan fegyelmi vétséget, melyért jogerős fe
gyelmi büntetést szabtak ki, úgy kell tekinteni, mintha a 
fegyelmi büntetésben nem részesült volna. Ha viszont ez 
idő alatt elkövetett cselekmény miatt újabb jogerős bünte
tést szabtak ki, a felfüggesztett büntetést is végre kell haj
tani.

(5) Az elbocsátás büntetés jogerőre emelkedésétől számí
tott egy évig a közalkalmazott az e törvény hatálya alá 
tartozó munkáltatónál nem alkalmazható magasabb vezető, 
illetve vezető beosztásban.

46. § (1) A fegyelmi eljárás megindítását -  a törvény eltérő 
rendelkezése hiányában -  a kinevezési jogkör gyakorlója, 
magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazott tekin
tetében a megbízásra jogosult rendeli el. Erről egyidejűleg 
a közalkalmazottat írásban értesíteni kell.

(2) Kötelező a fegyelmi eljárás megindítása:
a) jelentős súlyú fegyelmi vétség elkövetésének ala

pos gyanúja esetén, továbbá
b) ha az eljárás lefolytatását a közalkalmazott maga 

ellen kéri.
(3) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha

a) a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanújáról 
való tudomásszerzéstől egy hónap, vagy

b) a fegyelmi vétség elkövetésétől egy év
eltelt.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőt 
a fegyelmi eljárás megindítására jogosult tudomásszerzésé
től kell számítani.

(5) Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy sza
bálysértési eljárás indult és az nem végződött felmentéssel 
(az indítvány elutasításával), az egy hónapos határidő a 
jogerős határozatnak a munkáltatóval történt közlésétől, az

egyéves határidő az eljárásjogerős befejezésétől számít. Ha 
a fegyelmi eljárás megindítására a munkáltatón kívüli szerv 
vagy személy jogosult, a munkáltató a kézhezvételtől számí
tott öt napon belül a jogerős határozatot köteles a fegyelmi 
eljárás megindítására jogosult részére megküldeni.

(6) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a 
határidőket a közalkalmazott belföldre történő visszatérésé
től kell számítani.

(7) Az egyéves határidő
a) magasabb vezető beosztású közalkalmazott eseté

ben három évre,
b) vezető beosztású közalkalmazott esetében két évre
emelkedik.

(8) Mellőzhető a fegyelmi eljárás lefolytatása -  a (2) be
kezdésben foglalt esetet kivéve - ,  ha a kötelezettségszegés 
csekély súlyú és a tényállás tisztázott. A közalkalmazottat 
ilyen esetben is meg kell hallgatni. Az ügy érdeméről a 
fegyelmi eljárás megindítója dönt, és legfeljebb megrovás 
büntetés szabható ki.

47. § (1) A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani. 
Ennek lefolytatására a fegyelmi eljárás megindítója az 
eljárás megindításától számított öt napon belül, írásban 
vizsgálóbiztost jelöl ki a munkáltató közalkalmazottai kö
zül. A vizsgálóbiztost a fegyelmi eljárás alá vontnál maga
sabb, ennek hiányában azzal azonos beosztású, illetve be
sorolású közalkalmazottak közül kell kijelölni.

(2) Nem lehet vizsgálóbiztos az a közalkalmazott, akivel 
szemben a 49. § (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatáro
zott összeférhetetlenségi ok áll fenn.

(3) A vizsgálóbiztos a kijelölésétől számított tizenöt na
pon belül köteles a vizsgálatot lefolytatni és ennek kereté
ben a fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsított 
közalkalmazottat meghallgatni. A vizsgálat időtartama 
indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal 
meghosszabbítható.

(4) A vizsgálat során a közalkalmazottal közölni kell a 
kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapítá
sokat és azok bizonyítékait. Módot kell részére adni, hogy 
azokra észrevételt tehessen és további bizonyítást javasol
hasson. Lehetővé kell számára tenni, hogy az ügy iratait 
megtekinthesse. A közalkalmazott védekezéséről és a le
folytatott bizonyításról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) A közalkalmazott a vizsgálat folyamán jogi képvi
selőt vehet igénybe, aki rendelkezik mindazon jogosult
ságokkal, amelyek az eljárás alá vont személyt a (3) be
kezdés alapján megilletik. A közalkalmazott meghallgatá
sát úgy kell kitűzni, hogy azon jogi képviselője jelen 
lehessen.

(6) Ha a közalkalmazott szóbeli meghallgatására tartós 
akadályoztatása miatt a vizsgálat időtartama alatt nem ke
rülhet sor, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos 
megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell 
közölni, és nyolcnapos határidő kitűzésével fel kell szólí
tani, hogy védekezését terjessze elő.

(7) A vizsgálóbiztos javaslatára a fegyelmi eljárás meg
indítója a fegyelmi eljárást felfüggeszti

a) legfeljebb az akadály elhárultáig, ha a közalkalma
zott védekezését a (6) bekezdésben meghatározot
tak szerint nem tudja előterjeszteni, illetve
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b) ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy sza
bálysértési eljárás indult, legfeljebb annak jogerős 
befejezéséig, feltéve, hogy enélkül a tényállás nem 
tisztázható.

(8) A vizsgálóbiztos a vizsgálat lezártától számított nyolc 
napon belül köteles megküldeni az ügy összes iratait saját 
véleményével ellátva a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

48. § (1) A vizsgálóbiztos javaslatára a fegyelmi eljárás 
megindítója a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazottat a 
fegyelmi eljárás befejezéséig állásából felfüggesztheti, ha

a) jelenléte a tényállás tisztázását gátolná, vagy
b) a kötelezettségszegés súlya és jellege a munkahely

től való távoltartást indokolja, továbbá
c) a fegyelmi eljárást a 47. § (7) bekezdésének b) 

pontja alapján függesztették fel.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az elbocsátás fegyelmi 

büntetéssel -  a határozat jogerőre emelkedéséig -  a felfüg
gesztés együtt jár.

(3) Azonnal meg kell szüntetni a felfüggesztést, ha annak 
indoka már nem áll fenn.

(4) A felfüggesztés idejére távolléti díj jár, ennek azon
ban legfeljebb ötven százalékát a felfüggesztés megszünte
téséig vissza lehet tartani. A teljes távolléti díjat vissza kell 
tartani az elbocsátást kimondó fegyelmi határozat kézbesí
tésétől kezdve annak jogerőre emelkedéséig.

(5) A visszatartott összeget a fegyelmi határozat jogerőre 
emelkedése után ki kell fizetni. Nem kerülhet erre sor, ha az 
elbocsátást kimondó határozat vált jogerőssé. Ha pedig a 
közalkalmazott a 45. § (2) bekezdésének c), d) pontja alapján 
illetménypótlékra való jogosultságát elvesztette, a visszatar
tott összeget ezen pótlékok levonásával kell kifizetni.

49. § (1) Az ügy érdemében háromtagú fegyelmi tanács 
határoz.

(2) A fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi eljárás megindí
tója, aki ezt a jogkörét a munkáltatónak az eljárás alá vont- 
nál magasabb beosztású vagy magasabb besorolású közal
kalmazottjára átruházhatja. A fegyelmi tanács tagjait a 
fegyelmi tanács elnöke a munkáltatónak az eljárás alá 
vontnál magasabb, ennek hiányában azzal azonos beosztá
sú, illetve besorolású közalkalmazottai közül jelöli ki.

(3) A fegyelmi tanács eljárásában és döntéshozatalában 
tagként, illetve jegyzőkönyvvezetőként nem vehet részt:

a) az ügy vizsgálóbiztosa;
b) az eljárás alá vont közalkalmazott közeli hozzátarto

zója [Munka Törvénykönyve 139. § (2) bekezdése],
c) akit a vizsgálat során mint tanút vagy szakértőt 

meghallgattak, valamint
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása 

nem várható el.
(4) Ha a fegyelmi eljárás megindítására a munkáltatón 

kívüli szerv vagy személy jogosult, a (2) bekezdés első 
mondata nem alkalmazható.

50. § (1) A fegyelmi tanács a vizsgálóbiztos előterjesztésé
től számított tizenöt napon belül tárgyalást tart. A fegyelmi 
tanács tárgyalását úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az 
értesítést a tárgyalás előtt legalább három munkanappal 
megkapják.

(2) A tárgyaláson a munkáltatót az ügy vizsgálóbiztosa 
képviseli, a közalkalmazott jogi képviselőt is igénybe ve
het. A tárgyalás nyilvános. A fegyelmi tanács azonban az 
államtitok vagy szolgálati titok megőrzése érdekében, va
lamint a fegyelmi eljárás alá vont kérelmére zárt tárgyalást 
köteles elrendelni.

(3) Ha valamelyik fél vagy képviselője a tárgyaláson 
nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet érdemben 
elbírálni csak akkor lehet, ha a felet és a képviselőjét sza
bályszerűen értesítették. Elbírálható az ügy, ha a vizsgáló- 
biztos, a közalkalmazott vagy képviselője bejelentette, 
hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.

(4) A fegyelmi tanács a tényállás tisztázása céljából bi
zonyítási eljárást folytathat le, ennek keretében különösen 
tanúkat hallgathat ki, iratokat szerezhet be, szakértőt vehet 
igénybe, szemlét tarthat.

(5) Amennyiben az ügy a tárgyaláson nem volt tisztáz
ható, további nyolc napon belül újabb tárgyalást kell 
tartani.

51. § (1) A fegyelmi tanács az első tárgyalástól számított 
legkésőbb harminc napon belül zárt ülésen, szótöbbség
gel határoz, döntését indokolt írásbeli határozatba foglal
ja-

(2) Nem kell fegyelmi büntetést kiszabni, ha a körülmé
nyekre tekintettel a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása 
is indokolatlan.

(3) A közalkalmazott a határozat ellen a kézbesítéstől 
számított tizenöt napon belül bírósághoz fordulhat.

(4) A közalkalmazottnak a fegyelmi eljárással kapcso
latos költségeit a munkáltató köteles megtéríteni, ha a 
fegyelmi felelősség jogerős megállapítására nem kerül 
sor.

51/A. § (1) Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha
a) annak tartama alatt a közalkalmazotti jogviszony 

megszűnik;
b) a fegyelmi eljárás megindítására a 46. § (3)—(7) 

bekezdésében meghatározott határidő után kerül 
sor.

(2) A 47. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat tartania alatt 
a fegyelmi eljárás megszüntetéséről a fegyelmi eljárás 
megindítója, egyébként a fegyelmi tanács határoz.

52. § (1) A fegyelmi határozatot az ellene benyújtott kere
set jogerős elbírálásáig végrehajtani nem szabad. Ha azon
ban a közalkalmazott a kereset benyújtására nyitva álló 
határidő eltelte vagy a kereset jogerős elbírálása előtt a 
közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, a határozat 
végrehajthatóvá válik.

(2) Az elbocsátást kimondó fegyelmi határozatot a szü
lési szabadság tartama alatt nem lehet végrehajtani.

(3) Ha a közalkalmazotti jogviszony a 45. § (2) bekezdés 
b) pontjában meghatározott, jogerősen kiszabott fegyelmi 
büntetés végrehajtása előtt vagy annak végrehajtása közben 
megszűnik, a büntetést vagy annak hátralevő időtartamát e 
törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál végre kell hajta
ni, feltéve, ha a büntetés végrehajthatóságától számított egy 
éven belül a közalkalmazott e munkáltatónál közalkalma
zotti jogviszonyt létesít.
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53. § (1) Ha a fegyelmi eljáráshoz a 47. § (1) bekezdésében 
és a 49. § (2)-(3) bekezdésében előírt személyi feltételek a 
munkáltatónál nem biztosíthatók, a munkáltató kérésére a 
vizsgálóbiztost, valamint a fegyelmi tanács tagjait a mun
káltató fenntartója, illetve felügyeleti szerve jelöli ki saját 
tagjai, illetve a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb be
osztású, illetve besorolású, ennek hiányában legalább a 
fegyelmi eljárás alá vonttal azonos szintű iskolai végzettsé
gű alkalmazottai közül.

(2) Ha a fegyveres erőknél, valamint a rendvédelmi 
szervnél foglalkoztatott közalkalmazott fegyelmi ügyében a 
47. § (1) bekezdésében, valamint a 49. § (2)—(3) bekezdé
sében meghatározott feltétel a munkáltató közalkalmazottai 
közül nem biztosítható, vizsgálóbiztosként, valamint a 
fegyelmi tanács tagjaként a fegyveres, illetve a rendvédelmi 
szervnek a fegyelmi eljárás alá vonttal legalább azonos 
szintű iskolai végzettséggel rendelkező hivatásos állomá
nyú tagja is kijelölhető.

(3) A (2) bekezdésben előírt feltételek hiányában a fegy
veres, valamint a rendvédelmi szervnél foglalkoztatott 
közalkalmazott fegyelmi ügyében is az (1) bekezdés ren
delkezéseit kell alkalmazni.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) 
által indított fegyelmi eljárásra vonatkozó egyes 

eltérő szabályok

53/A. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete 
(közgyűlése) vagy a fővárosi önkormányzat bizottsága, a 
főpolgármester által megbízott magasabb vezető, illetve 
vezető beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében a fe
gyelmi tanács feladatainak ellátása és a fegyelmi büntetés 
kiszabása a képviselő-testület (közgyűlés) hatáskörébe 
tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 46. § (3) bekezdé
sének a) pontjában megállapított határidőt a polgármester 
(főpolgármester), illetve a megyei közgyűlés elnöke tudo
másszerzésétől kell számítani.

54. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a 
Munka Törvénykönyvének a munkavégzésről és a tanul
mányi szerződésről szóló szabályai közül (Harmadik rész,
V. fejezet) a 106/A-106/B. §-nak, valamint a 108-109. §- 
nak a rendelkezései nem alkalmazhatók.

(2) A Munka Törvénykönyve 106. §-ának az (1) bekez
dése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a közalkalma
zott kirendelésére akkor kerülhet sor, ha a kirendelés alap
ján a közalkalmazott az e törvény, vagy a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá 
tartozó munkáltatónál végez munkát.

(3) A Munka Törvénykönyve Harmadik részének XI. 
fejezetét azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy kölcsön
zés keretében munkavállaló közvetlenül a munkáltató 
alaptevékenysége körében nem foglalkoztatható. A minisz
ter meghatározhatja, hogy a kölcsönzés szempontjából a 
munkáltató mely tevékenysége minősül alaptevékenység
nek.

(4) A miniszter a Munka Törvénykönyve 115-116. íj
ában foglaltakon túlmenően további kedvezményt állapíthat 
meg a továbbtanuló közalkalmazott számára.

IV. fejezet

A munkaidő és pihenőidő

54/A. §

55. § A munka jellegétől függően a miniszter meghatároz
hatja a teljes munkaidőből kötelezően a munkahelyen töl
tendő idő tartamát, továbbá az ezen időtartam alatti munka
végzés egyes sajátos szabályait.

55/A. § Az elrendelhető rendkívüli munkavégzés felső 
határa naptári évenként legfeljebb kétszáz, kollektív szer
ződés rendelkezése alapján legfeljebb kétszáznyolcvan óra.

56. § A közalkalmazottat
a) az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályban évi 

húsz munkanap,
b) az „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” fizetési osztályban 

és a 79/C. §-ban említett munkakör betöltése ese
tén évi huszonegy munkanap

alapszabadság illeti meg.

57. § (1) A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával 
egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1. fizetési 
fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem 
illeti meg.

(2) A magasabb vezető állású közalkalmazottat évi tíz 
munkanap, a vezető állásút évi öt munkanap pótszabadság 
illeti meg.

(3) A bölcsődékben, a csecsemőotthonokban, az óvo
dákban, továbbá az alsó-, közép- és felsőfokú oktatás kere
tében, valamint az egészségügyi ágazatban az oktató, neve
lő munkát végző közalkalmazottakat évi huszonöt munka
nap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt 
munkanapot a munkáltató oktató, nevelő, illetőleg az okta
tással, neveléssel összefüggő munkára igénybe vehet. Az 
oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét a minisz
ter állapítja meg.

(4) Evenként öt munkanap pótszabadság jár a tudományos 
munkatársnak -  ideértve a közkönyvtárak, levéltárak és mú
zeumok tudományos munkakört betöltő közalkalmazottak -  
és az ennél magasabb munkakörű tudományos közalkalma
zottnak. A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a 
tudományos munkatársak körét a miniszter állapítja meg.

(5) A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ioni
záló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább 
három órát töltő munkavállalót évenként öt munkanap 
pótszabadság illeti meg. Ha a közalkalmazott ilyen munka
helyen legalább öt évet eltöltött, évenként tíz munkanap 
pótszabadságra jogosult.

(6) A sugárártalomnak kitett munkahelyen eltöltött napi 
munkaidőtől függetlenül az (5) bekezdésben meghatározott 
pótszabadság megilleti azt a közalkalmazottat is, akit rend
szeresen kettős egészségi ártalomnak kitett munkakörben 
foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik egészségi ártalom 
sugárártalom.

58. § (1) A pótszabadság a közalkalmazottat alapszabadsá
gán felül -  a (2)—(3) bekezdésben foglalt kivételekkel -  
egyszerre többféle jogcímen is megilleti.
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(2) A fizetési fokozathoz kapcsolódó [57. § (1) bekez
dés] és a munkakör [57. § (3)—(4) bekezdése] alapján járó 
pótszabadság közül a magasabb mértékű pótszabadság jár.

(3) A munkakör és a beosztás [57. § (2) bekezdése] 
alapján járó pótszabadságot évi tizenöt munkanap mértéké
ig össze kell számítani.

58/A. § A közalkalmazottnak -  kérelmére -  a külszolgálat 
időtartamára fizetés nélküli szabadságot kell engedélyezni, 
ha a közalkalmazott házastársa külszolgálatot teljesít.

59. § (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a 
Munka Törvénykönyvének a munkaidőről és a pihenőidő
ről szóló rendelkezései közül (Harmadik rész, VI. fejezet) a 
117/A. § (1) bekezdése, a 117/B. § (2) bekezdése, a (3) 
bekezdésének b) pontja és a (4) bekezdése, a 127. § (4) 
bekezdése, a 131. §-a, valamint a 132. § (4)—(6) bekezdése 
nem alkalmazható.

(2) A Munka Törvénykönyvének
a) a 123. § (3) bekezdésében foglaltakról a miniszter 

eltérően rendelkezhet,
b) a 127. és 129. §-ában foglaltakon túl a miniszter 

szabályozhatja a rendkívüli munkavégzés, az 
ügyelet és a készenlét elrendelésének feltételeit, 
valamint a készenlét és a készenlét alatt elrendelt 
munkavégzés, illetve az ügyelet és a ügyelet alatt 
elrendelt munkavégzés díjazását egyaránt magá
ban foglaló átalánydíjazás mértékét.

(3) Előadóművészeti és alkotóművészeti intézmény te
kintetében a Munka Törvénykönyve 118/A. §-ának (2) 
bekezdésétől eltérően, a miniszter, illetve kollektív szerző
dés legfeljebb hathavi, illetve huszonhat heti munkaidőke
ret alkalmazását határozhatja meg.

(4) Az egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön tör
vényben meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok ellá
tásában részt vevő közalkalmazott esetében a Munka Tör
vénykönyve

a) 118/A. §-ának (2) bekezdésétől eltérően, legfeljebb 
hathavi, illetve huszonhat heti munkaidőkeret is 
megállapítható,

b) 119. §-ának (6) bekezdésétől a miniszter vagy kol
lektív szerződés eltérhet, és -  az ügyelet során vég
zett munka szokásos időtartamának alapulvételével 
-  meghatározhatja az egy ügyeletre eső, a Munka 
Törvénykönyve 119. § (3)—(6) bekezdése szempont

jából figyelembe vehető átlagidőtartamot,
c) 123. §-ának (2) bekezdésétől eltérően, kollektív 

szerződés vagy a felek megállapodása legalább 
nyolc óra napi pihenőidő biztosítását írhatja elő,

d) 124. §-ának (6) és (8) bekezdésében foglaltaktól kol
lektív szerződés vagy a felek megállapodása eltérhet,

e) a 126. §  (1) bekezdés d) pontjától a miniszter vagy 
kollektív szerződés eltérhet, és -  a készenlét során 
végzett munka szokásos időtartamának alapulvéte
lével -  meghatározhatja az egy készenlétre eső 
munkavégzés átlagidőtartamát,

j)  a 127. § (5) bekezdésétől a miniszter vagy kollektív 
szerződés eltérhet, és -  az ügyelet során végzett 
munka szokásos időtartamának alapulvételével -  
meghatározhatja az egy ügyeletre eső, a rendkí

vüli munkavégzés éves mértéke szempontjából f i 
gyelembe vehető átlag-időtartamot.

(5) E törvény 55/A. §-ának rendelkezésétől eltérően, az 
egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön törvényben 
meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok ellátásában 
részt vevő közalkalmazott esetében az elrendelhető rendkí
vüli munkavégzés felső határa naptári évenként legfeljebb 
háromszáz, kollektív szerződés rendelkezése alapján legfel
jebb négyszáz óra.

V. fejezet

A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere

60. § E törvény biztosítja a közalkalmazott számára a kö
zalkalmazotti pályán való előmenetel lehetőségét.

61. § (1) A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz 
jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által 
elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudo
mányos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési 
osztályokba tagozódnak:

a) az „A” fizetési osztályba
aa) a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez 

kötött munkakör,
ab) az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő 

szakképesítéshez kötött munkakör;
b) a „B” fizetési osztályba

ba) az alapműveltségi vizsgához kötött munkakör,
bb) az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szak- 

képesítéshez kötött munkakör;
c) a „C” fizetési osztályba

ca) a „B” fizetési osztály bb) pontjában említett 
szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött 
munkakör,

eb) az alapműveltségi vizsgát igénylő szakképesí
téshez kötött munkakör,

cc) a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését 
igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,

cd) a középiskolai végzettséghez kötött munkakör;
d) a „D” fizetési osztályba

da) a „C” fizetési osztály cb)-cc) pontjában emlí
tett szakképesítésre épülő szakképesítéshez 
kötött munkakör,

db) a középiskolai végzettséget igénylő szakké
pesítéshez kötött munkakör;

e) az „E” fizetési osztályba
ea) az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító 

felsőfokú szakképesítéshez kötött munkakör,
eb) a középiskolai végzettséghez kötött akkreditált 

iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítéshez 
kötött munkakör;

f)  az „F” fizetési osztályba
a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló 
oklevélhez kötött munkakör;

g) a „G” fizetési osztályba
a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló 
oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabály
ban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal
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egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevélhez
kötött munkakör;

h) a „H” fizetési osztályba
ha) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget 

igazoló oklevélhez kötött munkakör,
hb) a főiskolai végzettséget és szakképzettséget iga

zoló oklevélhez kötött munkakör és ehhez az 
oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat;

i) az „I” fizetési osztályba
ia) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget

igazoló oklevélhez és a munkakör betöltésé
hez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jog
szabályban azzal egyenértékűnek elismert 
vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör,

ib) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget
igazoló oklevélhez kötött munkakör és 1984. 
szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alap
ján szerzett egyetemi doktori cím, vagy egye
temi végzettséget és szakképzettséget igazoló 
oklevél és 1984. szeptember 1-je után szerzett 
egyetemi tudományos fokozat (dr.univ.);

j)  a „J” fizetési osztályba
ja) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget

igazoló oklevélhez kötött munkakör és a fel
sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudomá
nyos fokozat, illetve 120. §-ának (3) bekezdé
se szerinti mester (DLA) fokozat,

jb) a Magyar Tudományos Akadémia hazai rendes 
és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím.

(2) Az (1) bekezdésben említett iskolai végzettséget, il
letve szakképesítést, szakképzettséget a közoktatási, a 
szakképzési és felsőoktatási törvényekben használt fogal
makkal azonosan kell értelmezni.

(3) A miniszter határozza meg az egyes fizetési osztá
lyokba tartozó munkaköröket, az ezek betöltéséhez az (1) 
bekezdésben foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési 
és más többletkövetelményeket, az egyes munkakörökhöz 
kapcsolódó elnevezéseket, továbbá az (1) bekezdés g) és i) 
pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogsza
bályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek elismert vizs
gát igazoló oklevelek körét.

(4) A miniszter jogszabályban rendelkezhet az (1) és (3) 
bekezdésben foglaltak alól indokolt esetben lehetséges 
felmentésről. A felmentéssel egyidejűleg elő kell írni a 
szükséges iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szak- 
képzettség legfeljebb öt éven belüli megszerzését. Nem 
számítható be az ötéves határidőbe mindazon időtartam, 
amelyet a gyakornoki időnél figyelmen kívül kell hagyni.

(5) A miniszter jogszabályban rendelkezhet az egyes 
munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, 
illetve szakképesítés, szakképzettség megszerzése alóli 
végleges mentesítés szabályairól, továbbá a megszűnt okta
tási intézményekben szerzett iskolai végzettségnek, illetve 
szakképesítésnek, szakképzettségnek a fizetési osztályokkal 
összefüggésben történő minősítéséről.

62. § A fizetési osztályok fizetési fokozatokra tagozódnak. 
Az egyes fizetési osztályok tizennégy fizetési fokozatot 
tartalmaznak.

63. § (1) A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) -  
a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével -  az 
ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb 
iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzett
ségnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak alapján kell 
meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik.

(2) A művészeti területen foglalkoztatottak esetében az 
„F” fizetési osztály helyett a „G” fizetési osztályba, a „H” 
fizetési osztály helyett az „I” fizetési osztályba kell beso
rolni azt a közalkalmazottat, aki a Kossuth-díjról és a Szé- 
chenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény vagy a Magyar 
Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény, 
és a művelődési és közoktatási miniszter által adományoz
ható művészeti és oktatási szakmai díjakról szóló 4/1992. 
(X. 6.) MKM rendelet vagy a Magyar Köztársaság kiváló 
művésze, a Magyar Köztársaság érdemes művésze, a Ma
gyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról szóló 
99/1996. (VII. 10.) Korm.rendelet alapján adományozható 
művészeti díjjal rendelkezik. E rendelkezést kell alkalmazni 
a korábban hatályos jogszabályok alapján Kossuth-díjban 
vagy állami díjban, illetve a jelenleg hatályos jogszabá
lyokban szereplőkkel azonos elnevezésű művészeti díjban 
vagy kitüntető címben részesült, művészeti területen fog
lalkoztatott közalkalmazottak besorolásánál is.

(3) Nem érinti a 61. § (1) bekezdése szerinti besorolást, 
ha a munkakör ellátásához az iskolai végzettségen, illetve 
szakképesítésen, szakképzettségen, doktori címen, tudomá
nyos fokozaton, valamint akadémiai tagságon túl egyéb 
más képesítés is szükséges.

64. § (1) A közalkalmazott fizetési fokozatát közalkalma
zottijogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani.

(2) A fizetési fokozat megállapításánál a közalkalmazotti 
jogviszonyban töltött idő számításánál figyelembe kell 
venni a közalkalmazotti, szolgálati és közszolgálati jogvi
szonyban töltött időt. Ezen túlmenően a munkaviszonynak 
azt az időtartamát is figyelembe kell venni, amely alatt a 
közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában betölten
dő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy 
képesítéssel rendelkezett.

(3) A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a fizetési 
fokozat megállapításánál a várakozási időnek a 65. § (3)—
(5) bekezdése alapján megelőzőleg történt csökkentését is 
figyelembe lehet venni.

65. § (1) A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszony
ban töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb 
fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első 
napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni. A 
magasabb fizetési fokozat elérésével a hároméves várako
zási idő újra kezdődik.

(2) A fizetési fokozatok közötti várakozási időbe nem 
számítható be mindazon időtartam, amelyet a 37. § (4) 
bekezdésének harmadik mondata alapján a végkielégítésre 
való jogosultság tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A közalkalmazott várakozási ideje tartósan magas 
színvonalú munkavégzése vagy kiemelkedő teljesítménye 
esetén csökkenthető. A várakozási idő csökkentése esetén 
az annak megfelelő időpontban a közalkalmazott eggyel 
magasabb fizetési fokozatba lép.
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(4) A várakozási idő csökkentésének mértéke fizetési fo
kozatonként nem haladhatja meg az egy évet.

(5) A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály 
meghatározhatja a várakozási idő csökkentésének kötelező 
esetét. A várakozási idő csökkentésének mértéke ebben az 
esetben sem haladhatja meg a (4) bekezdésben foglalt idő
tartamot.

66. § (1) A fizetési osztályok első fizetési fokozatához 
tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő 
számú fizetési fokozatokhoz tartozó -  az első fizetési foko
zat garantált illetményére épülő -  legkisebb szorzószámo
kat e törvény 1. számú melléklete4 határozza meg.

(2) Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellá
tásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, 
illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésé
ben feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre is 
szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, az (1) 
bekezdés szerint járó garantált illetménye

a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,
b) kettő vagy több további szakképesítés esetén leg

alább 8%-kal növekszik.
Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott 

a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%- 
ában hasznosítja.

(3) A (2) bekezdés szerinti illetménynövekedés mértéke 
a „H”, „1” vagy „J” fizetési osztályba besorolt közalkalma
zott által megszerzett

a) egy további szakképesítés esetén legalább 7%,
b) kettő vagy több további szakképesítés esetén leg

alább 10%.
(4) Azokban az esetekben, ahol a további szakképesítés 

hasznosításának mértéke előre nem határozható meg, az 
illetménynövekedés feltételeit a miniszter állapítja meg.

(5) További szakképesítésként a közalkalmazott besoro
lásánál alapul vettel azonos képzettségi szinten szerzett 
szakképesítést, szakképzettséget lehet figyelembe venni.

(6) A (5) bekezdés alkalmazása során a képzettségi 
szintek a következők:

a) alsó képzettségi szint az „A” fizetési osztályban meg
határozott iskolai végzettség, illetve szakképesítés;

b) közép képzettségi szint a „B”, „C” és „D” fizetési 
osztályokban meghatározott iskolai végzettség, il
letve szakképesítés;

c) felső képzettségi szint a „E”, „F”, „G”, „H”, „I” és 
„J” fizetési osztályokban meghatározott iskolai 
végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség.

(7H 9)
(10) A garantált illetmény összegét a kerekítés általános 

szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani.
(11) A (2)-(4) bekezdésben említett illetményrész azon 

időszak alatt illeti meg a közalkalmazottat, amely alatt a 
további szakképesítést alkalmazza. Ez az időszak azonban 
egy hónapnál rövidebb nem lehet.

67. § (1) A közalkalmazott a fizetési fokozata alapján járó 
illetményén felül illetménykiegészítésben részesülhet.

4 A mellékleteket az Akadémiai Értesítő 2001. október 15-i száma tar
talmazza (123. o.).

(2) A kollektív szerződés határozza meg, hogy a munkál
tató a gazdálkodás eredményének mely hányadát és milyen 
feltételek szerint fordítja illetménykiegészítésre.

(3) A munkáltató, ha az elért teljesítménytől függően térí
tésben részesül, annak meghatározott hányadát illetményki
egészítésre fordíthatja jogszabályban, vagy ennek hiányában 
kollektív szerződésben foglaltak szerint. Ebben az esetben a 
közalkalmazottal külön megállapodásban kell meghatározni a 
részére járó illetménykiegészítés feltételeit és mértékét.

68. § (1) A közalkalmazott tizenharmadik havi illetményére 
jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti 
jogviszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény a 
közalkalmazottat időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben 
legalább hathavi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál 
nem vehető figyelembe a közalkalmazotti jogviszonynak az 
az időtartama, amely alatt a közalkalmazotti jogviszony 
szünetelt.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően -  ha ezek együttes időtar
tama a hat hónapot nem haladja meg -  figyelembe kell venni

a) a keresőképtelenséget okozó betegség,
b) a szülési szabadság,
c) a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli 

szabadság,
d) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint
e) minden olyan munkában nem töltött időt, amely 

alatt a közalkalmazott átlagkereset, illetve távolléti 
díj fizetésben részesült.

(4) A (2)—(3) bekezdéstől eltérően a tizenharmadik havi 
illetményre való jogosultság megállapításánál a rendes 
szabadság időtartamát figyelembe kell venni.

(5) A tizenharmadik havi illetmény mértéke a tárgyév 
december havi illetményének összegével egyezik meg.

(6) A tizenharmadik havi illetményt a tárgyévet követő 
január hónapban kell kifizetni. A tizenharmadik havi illet
mény a munkáltató döntése alapján a tárgyév december 
hónapban is kifizethető.

(7) Ha a közalkalmazotti jogviszony a (6) bekezdés alapján 
meghatározott időpont előtt szűnik meg, a tizenharmadik havi 
illetményt a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a 
közalkalmazott részére, írásbeli kérelme alapján ki kell fizetni. 
Ebben az esetben -  az (5) bekezdéstől eltérően -  a tizenhar
madik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megál
lapított illetmény összege alapján kell meghatározni.

69. § Az e törvényben megállapított feltételek mellett a 
közalkalmazott a 70-75. § szerinti illetménypótlékra jogo
sult. A 70-75. § szerinti illetménypótlék számításának 
alapját (a továbbiakban: pótlékalap) a mindenkori éves 
költségvetési törvény állapítja meg.

70. § (1) A magasabb vezetőt, valamint vezető állású köz- 
alkalmazottat vezetői pótlék illeti meg.

(2) A pótlék mértéke
a) magasabb vezető beosztású közalkalmazott esetén 

a pótlékalap kétszáz-háromszáz százaléka,
b) vezető beosztású közalkalmazott esetén a pótlék

alap száz-kétszáz százaléka.
(3) A pótlék mértékét a (2) bekezdésben foglalt keretek 

között a miniszter állapítja meg.
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71. § (1) A főtanácsost, a főmunkatársat, a tanácsost, va
lamint a munkatársat címpótlék illeti meg.

(2) A pótlék mértéke
a) munkatársi cím esetén a pótlékalap huszonöt szá

zaléka,
b) tanácsosi cím esetén a pótlékalap ötven százaléka,
c) főmunkatársi cím esetén a pótlékalap hetvenöt szá

zaléka,
d) főtanácsosi cím esetén a pótlékalap száz százalé

ka.
(3) A miniszter által alapított cím esetén a pótlék mérté

ke nem haladhatja meg a pótlékalap száz százalékát.
(4) Amennyiben a közalkalmazott vezetői és címpótlékra 

is jogosult, részére a vezetői pótlék jár.

72. § (1) A közalkalmazott illetménypótlékra jogosult, ha
a) foglalkoztatására munkaideje legalább felében jog

szabályban meghatározott egészségkárosító koc
kázatok között kerül sor, vagy

b) a védelem csak egyéni védőeszköz olyan állandó 
vagy tartós használatával valósítható meg, amely a 
közalkalmazott számára fokozott megterhelést je
lent.

(2) A pótlékra jogosító munkaköröket a kollektív szerző
dés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.

(3) A pótlék mértéke a pótlékalap 100%-a.

73. §

74. § (1) Idegennnyelv-tudási pótlékra jogosult a közalkal
mazott, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar 
nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres hasz
nálata indokolt.

(2) A munkáltatónál az idegennyelv-tudási pótlékra jo
gosító idegen nyelveket és munkaköröket a kollektív szer
ződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.

(3) A pótlék megállapításának további feltétele, hogy a 
meghatározott idegen nyelvből a közalkalmazott állami 
nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítvánnyal 
vagy azzal egyenértékű igazolással rendelkezzék.

(4) Nem fizethető idegennyelv-tudási pótlék a nyelv
tanári, tolmácsi, valamint a fordítói (revizor-fordítói) 
munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak a mun
kaköre ellátásához szükséges idegen nyelv használata 
alapján.

(5) A pótlék mértéke
a) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap ötven 

százaléka,
b) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap száz 

százaléka.

75. § (1) A miniszter a 69-74. § rendelkezésein túl ágazati, 
szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlé
kot állapíthat meg.

(2) A kollektív szerződés a jogszabályban megállapított 
mértéknél magasabb pótlékot is megállapíthat.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, ha jogszabály az illet
ménypótlék mértékének alsó és felső határát egyaránt meg
határozza, e felső határnál magasabb mértékű illetménypót
lékot a kollektív szerződés sem állapíthat meg.

76. § (1) Nem jár rendkívüli munkaidőben végzett munká
ért díjazás

a) a magasabb vezető és vezető állású, továbbá
b) a kollektív szerződésben meghatározott olyan 

munkakört betöltő közalkalmazottnak, aki munka
ideje beosztását, illetve felhasználását maga hatá
rozza meg.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt 
tehet, továbbá a rendkívüli munkaidőben végzett munka 
díjazására a Munka Törvénykönyve 146-148. §-ban meg
határozottaktól magasabb mértéket állapíthat meg.

(3) A miniszter az egészségügyi tevékenységre vonatko
zó külön törvényben meghatározott ügyeleti, készenléti 
feladatok ellátása érdekében a Munka Törvénykönyve 146— 
149. §-ában meghatározottaktól eltérő szabályokat állapít
hat meg.

77. § (1) A közalkalmazottat a munkáltató -  meghatározott 
munkateljesítmény elérésének, illetve átmeneti többletfel
adatok (ide nem értve a helyettesítést) teljesítésének ösz
tönzésére -  meghatározott időre szóló, havi rendszeresség
gel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti.

(2) A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző 
közalkalmazottat a munkáltató jutalomban részesítheti.

78. § (1) A huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közal
kalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak 
j ubileumi j utalom j ár.

(2) A jubileumi jutalom:
a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén 

kéthavi,
b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén há

romhavi,
c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öt

havi illetményének megfelelő összeg.
(3) Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekez

dés e) pontja alapján szűnik meg, részére a megszűnés 
évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó mun
kában töltött napon ki kell fizetni.

(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya 
megszűnik -  és legkésőbb a megszűnés időpontjában -  
nyugdíjasnak minősül [37/B. § (1) bekezdés], továbbá 
legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal 
járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnése
kor ki kell fizetni.

(5) A (4) bekezdésben szereplő rendelkezést a közalkal
mazott örököse tekintetében megfelelően alkalmazni kell 
akkor is, ha a közalkalmazott jogviszonya elhalálozása 
miatt szűnik meg.

79. § (1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződé
sével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató a közalkal
mazottnak munkaruhát, ha pedig a munka jellege megkí
vánja, formaruhát adhat. Ezek juttatását jogszabály kötele
zővé is teheti.

(2) A munka- és formaruha-juttatásra jogosító munkakö
röket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint a 
juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiá
nyában a munkáltató állapítja meg.
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(3) A juttatási idő eltelte után a munka-, illetve formaru
ha a közalkalmazott tulajdonába megy át. Ha a közalkalma
zotti jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik, a 
kollektív szerződés rendelkezései irányadóak a visszaszol
gáltatás vagy a közalkalmazott részéről történő megváltás 
tekintetében.

79/A. § (1) A közalkalmazottat az e törvény 60-79. §-a 
alapján megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által 
meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszám
la hiányában postai úton történik.

(2) Az illetmény bankszámlára történő átutalása és egy
szeri felvétele, illetve a postai úton történő illetménykifize
tés a közalkalmazott részére költségtöbbletet nem okozhat.

79/B. § A felsőoktatási intézményben -  e törvény 2. számú 
mellékletében meghatározott -  oktatói, valamint a központi 
költségvetési szervnél (ideértve a Magyar Tudományos 
Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó 
intézményt is) tudományos kutatói munkakört betöltő köz- 
alkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerére e tör
vény 61., 63., 66., 71., 74. és 75. §-ában foglaltak nem 
alkalmazhatók. A 62., 64. és 65. §-ban foglaltak csak e 
törvény 57. § (1) bekezdése tekintetében alkalmazhatók.

79/C. § (1) A felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói 
munkakörök besorolási feltételeit a felsőoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény figyelembevételével a miniszter 
határozza meg.

(2) Tudományos kutatói munkakörként kutatóprofesszor, 
tudományos tanácsadó, tudományos fomunkatárs, tudomá
nyos munkatárs, tudományos segédmunkatárs munkakör 
létesíthető. A tudományos munkakörbe történő besorolás 
feltételeit a miniszter határozza meg.

79/D. § (1) A felsőoktatási intézményben az egyetemi ta
nári, az egyetemi docensi, a főiskolai tanári és a főiskolai 
docensi, továbbá a központi költségvetési szervnél 
(ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, 
költségvetési rendben gazdálkodó intézményt is) a kutató
professzori, a tudományos tanácsadói és a tudományos 
főmunkatársi munkakörök három fizetési fokozatra tago
zódnak. A felsőoktatási intézményben az egyetemi adjunk
tusi és a főiskolai adjunktusi munkakörök két fizetési foko
zatra tagozódnak, amennyiben az egyetemi adjunktusi és a 
főiskolai adjunktusi munkakört a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény 123. §-ának (2) bekezdése sze
rint határozatlan időre kinevezett közalkalmazott tölti be.

(2) A közalkalmazott fizetési fokozatát a bármely felső- 
oktatási intézménynél, illetve a központi költségvetési 
szervnél (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához 
tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményt is) az 
adott munkakörben -  a megbízási jogviszony kivételével -  
munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött ideje alapján 
kell megállapítani. Ha azonos időtartam alatt egyidejűleg 
több, az adott munkakörben munkavégzésre irányuló jogvi
szony vehető figyelembe, közülük csak egy számítható be.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt munkakört betöltő 
közalkalmazott magasabb fizetési fokozatba az adott mun
kakörben az előző fizetési fokozatban eltöltött

a) egyetemi tanár, főiskolai tanár, kutatóprofesszor, 
tudományos tanácsadó esetén öt évet követően,

b) egyetemi docens, főiskolai docens, tudományos 
fomunkatárs, továbbá határozatlan időre kineve
zett egyetemi adjunktus, főiskolai adjunktus esetén 
tíz évet követően

lép, ha a (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek 
megfelel. A közalkalmazottat a tárgyév első napján 
kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni.

(4) A második és a harmadik fizetési fokozatba sorolás 
feltétele, hogy a közalkalmazott megfeleljen az adott fize
tési fokozathoz a munkáltatónak a munkakörre vonatkozó 
szabályzatában meghatározott oktatói, kutatói követel
ménynek.

(5) A (3) bekezdés szerinti fizetési fokozatok közötti vá
rakozási időbe nem számíthatók be a 22. § (3) bekezdésé
ben említett időtartamok.

(6) Munkakör változása esetén a közalkalmazottat az új 
munkakörének első fizetési fokozatába kell besorolni. Ettől 
eltérően a korábbi fizetési fokozattal azonos fizetési foko
zatba kell a közalkalmazottat besorolni akkor, ha olyan 
munkakörbe kerül, amelyre a 2. számú melléklet az előző 
besorolásához tartozó arányszámmal azonos arányszámot 
állapít meg.

79/E. § A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, 
valamint a tudományos kutatói munkakört betöltő közal
kalmazottak garantált illetményét e törvény 2. számú mel
léklete szerint kell meghatározni az egyetemi tanári mun
kakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének költségve
tési törvényben rögzített összege százalékos arányában. E 
rendelkezéseket kell alkalmazni a felsőoktatásról szóló 1993. 
évi LXXX. törvény 10/A. §-a alapján Széchenyi Professzori 
Ösztöndíjban részesülő közalkalmazottak esetén is.

80. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka 
Törvénykönyvének a munka díjazására vonatkozó szabá
lyai (Harmadik rész, VII. fejezet) közül a 142. §-a, a 143. 
§-a, a 144. § (3) és (6) bekezdése, a 147. § (6) bekezdése, a 
154. § (1) bekezdésének utolsó mondata, a 154. § (2) be
kezdése, a 155. § (2) bekezdése és a 165. § (2) bekezdése 
nem alkalmazható.

VI. fejezet

A közalkalmazott és a munkáltató kártérítési felelőssége

81. § Gondatlan károkozás esetén a közalkalmazott három
havi illetménye erejéig felel, amennyiben

a) a munkáltató gazdálkodására vonatkozó szabályok 
súlyos megsértésével,

b) az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával, illetve 
hiányos teljesítésével okozta a kárt, vagy

c) a kár olyan -  jogszabályba ütköző -  utasítása tel
jesítéséből keletkezett, amelynek várható követ
kezményeire az utasított közalkalmazott előzőleg a 
figyelmét felhívta.

82. § Amennyiben a kollektív szerződés lehetővé teszi, 
hogy a munkáltató a közalkalmazottat közvetlenül kártérí
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tésre kötelezze, a felelősség megállapítására a fegyelmi 
eljárás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó rendelke
zések az irányadók.

83. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka 
Törvénykönyvének a munkavállaló és a munkáltató kártérí
tési felelősségéről szóló rendelkezései közül (Harmadik 
rész, VIII-IX. fejezet) a 167. § (2)—(3) bekezdése, a 173. § 
(2) bekezdésének második mondata és a 175. § nem alkal
mazható.

VII. fejezet

Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állókra 
vonatkozó eltérő szabályok

83/A. § (1) Az önkormányzattal közalkalmazotti jogvi
szonyban állók esetében a kinevezés és felmentés, a fe
gyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása 
és az állásból való felfüggesztés a képviselő-testület kizáró
lagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja.

(2) A fegyelmi felelősségre vonatkozó rendelkezéseket 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 46. § (3) bekez
dés a) pontjában és (5) bekezdésében megállapított határ
időket a polgármester tudomásszerzésétől kell számítani, a 
fegyelmi tanács tagjait és a vizsgálóbiztost a képviselő- 
testület saját tagjai közül jelöli ki.

(3) Ha a fegyelmi eljáráshoz szükséges személyi feltéte
lek -  a képviselő-testület létszáma vagy összeférhetetlenség 
folytán -  a képviselő-testület tagjai közül nem biztosítha
tók, a fegyelmi tanács tagjait és a vizsgálóbiztost a képvise
lő-testület a polgármesteri hivatalnak a fegyelmi eljárás alá 
vontnál magasabb besorolású, ennek hiányában legalább a 
fegyelmi eljárás alá vonttal azonos szintű iskolai végzettsé
gű alkalmazottai közül jelöli ki.

(4) Ha a vizsgálóbiztos kijelölése a (3) bekezdésben 
foglaltak alkalmazásával sem lehetséges, a képviselő- 
testület a vizsgálóbiztosi feladatok ellátására a fegyelmi 
eljárás alá vonttal azonos szintű iskolai végzettségű függet
len személyt kérhet fel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 14-19. §, a 23. §, a 
30. § (1) bekezdésének c) pontja és (6) bekezdése, (3) be
kezdéséből a c) pontra utaló szövegrész, valamint az 53/A. 
§ nem alkalmazható.

VIII. fejezet

A közalkalmazott-nyilvántartás

83/B. § (1) A munkáltató a közalkalmazottról az e törvény
5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiteijedő 
nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti alap
nyilvántartás). Az 5. számú mellékletben nem szereplő kör
ben -  törvény eltérő rendelkezésének hiányában -  adatszer
zés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.

(2) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a 
munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a 
besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat

a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül 
nyilvánosságra lehet hozni.

83/C. § (1) A munkáltató közalkalmazotti alapnyilván
tartási rendszere törvény felhatalmazásának hiányában más 
adatrendszerrel nem kapcsolható össze.

(2) A közalkalmazotti alapnyilvántartásból statisztikai 
célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgál
tatható adat.

83/D. § A munkáltatónál vezetett közalkalmazotti alapnyil
vántartásba -  az érintetten kívül -  a következők jogosultak 
betekinteni, illetőleg abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó 
jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából:

a) a közalkalmazott felettese,
b) a minősítést végző vezető,
c) feladatkörének keretei között a törvényességi el

lenőrzést végző szerv,
d) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy sze

mély,
e) munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán 

a bíróság,
f)  a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a 

nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
g) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési 

feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott 
munkatársa feladatkörén belül,

h) az adóhatóság, a társadalombiztosítási igazgatási 
szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a 
munkavédelmi szerv

IV. rész

VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

84. § (1) E törvény 1992. július elsején lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg hatályát veszti:

a)
b) az egyes kutatói munkakörökben dolgozók határo

zott idejű munkaviszonyban foglalkoztatásáról 
szóló 1969. évi 34. törvényerejű rendelet,

c) a tanársegédi munkakör betöltéséről szóló 1984. 
évi 8. törvényerejű rendelet.

(2) E törvény nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott 
jogszabály műszakpótlékra vonatkozó rendelkezéseit.

85. § (1) E törvény alkalmazásában miniszteren az ágazati 
minisztert kell érteni. Ettől eltérően e törvény 4. § (3) be
kezdésében, a 23. § (2) bekezdésében és a 30. § (1) bekez
dés b) pontjában szereplő rendelkezésben miniszteren a 
felügyeletet ellátó minisztert is érteni kell.

(2) A felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tekin
tetében a honvédelmi minisztert kell az ágazat irányításáért 
felelős miniszternek tekinteni.

(3) E törvényben kapott felhatalmazás alapján
a) az ágazati miniszter a költségvetési szerv felügye

letét ellátó miniszterrel;
b) a honvédelmi miniszter az (1) bekezdés első mon

datában meghatározott ágazati miniszterrel egyet
értésben ad ki rendeletet.
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(4) A helyi önkormányzatok által fenntartott intézmé
nyek tekintetében, ahol e törvény miniszteri rendeletet 
említ -  a közalkalmazottak képesítési követelményei kivé
telével -  rendeletalkotásra a Kormányt kell feljogosítottnak 
tekinteni.

(5) A központi költségvetési szervként működő kutatóin
tézetekben, a nem kutatóintézetként működő központi költ
ségvetési szerveknél tudományos kutatói munkakörökben 
és a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, kutatást 
kiegészítő akadémiai központi költségvetési szerveknél, 
valamint a Magyar Rádiónál, a Magyar Televíziónál, va
lamint a Magyar Távirati Irodánál foglalkoztatottak közal
kalmazottijogviszonya tekintetében, ahol e törvény minisz
teri rendeletet említ, rendeletalkotásra a Kormányt kell 
feljogosítottnak tekinteni.

(6) A kollektív szerződést az e törvény alapján tartott el
ső közalkalmazotti tanács választás eredményének megál
lapításáig, de legfeljebb 1992. december 31-ig a munkálta
tónál képviselettel rendelkező valamennyi szakszervezet 
együttesen kötheti meg.

(7) Eltérő rendelkezése hiányában, ahol jogszabály
a) munkaviszonyra vonatkozó szabályt említ, azon 

közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályt;
b) munkaviszonyt említ, azon közalkalmazotti jogvi

szonyt;
c) munkavállalót említ, azon közalkalmazottat;
d) munkaszerződést említ, azon kinevezést;
e) rendes felmondást említ, azon felmentést;
J) munkavégzés alóli felmentést említ, azon munka

végzés alóli mentesítést;
g) üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat említ, 

azon közalkalmazotti tanácsot, illetve közalkalma
zotti képviselőt;

h) munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlé
kot, illetménykiegészítést, tizenharmadik havi il
letményt, keresetkiegészítést és jutalmat;

i) személyi alapbért említ, azon illetményt;
j)  bérpótlékot említ, azon illetménypótlékot
is érteni kell.

86. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka 
Törvénykönyvének Vegyes és Átmeneti rendelkezései 
közül (Ötödik rész) a 206. § (1)—(2) bekezdése, a 210. §, 
valamint a 211. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

87. § (1) E törvény hatálybalépésével a hatálya alá tartozó 
munkáltatónál foglalkoztatottak munkaviszonya közalkal
mazotti jogviszonnyá alakul át.

(2) Közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell te
kinteni

a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál 
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban 
eltöltött időt,

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél mun
kaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött 
időt,

c) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszony

ban, munkaviszonyban, valamint

e) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban 
töltött időt.

(3) A fizetési fokozatba történő besoroláshoz szükséges 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapításánál 
-  a 64. § (2) bekezdésétől eltérően -  az 1992. július 1-jét 
megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát figye
lembe kell venni.

(4) Ha jogszabály, kormányhatározat vagy bíróság jog
erős ítélete alapján megállapítható, hogy a munkaviszony 
megszüntetésére a közalkalmazott politikai vagy vallási 
meggyőződése, továbbá munkavállalói érdekképviseleti 
szervezethez való tartozása, illetve ezzel összeítiggő tevé
kenysége miatt került sor, a munkaviszony megszüntetésé
től 1990. május 2-ig a munkaviszonyban nem töltött időtar
tamot a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a közal
kalmazotti jogviszonyban töltött időbe be kell számítani.

(5) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő 
megállapításakor azonos időtartamra több jogviszony vehe
tő figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony 
számítható be.

88. § (1) E törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő 
fegyelmi eljárást e törvény szabályai szerint kell lefolytatni, 
a fegyelmi határozattal összefüggő munkaügyi pert pedig 
meg kell szüntetni, és a munkáltató a megszüntetésről szóló 
határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül 
indíthatja meg a fegyelmi eljárást.

(2) Amennyiben a fegyelmi határozatban nem elbocsátás 
büntetés került kiszabásra, az újabb fegyelmi eljárásban 
sem szabható ki ez a büntetés.

89. § (1) E törvénynek a közalkalmazottak illetmény
előmenetelére vonatkozó rendelkezését 1994. január 1-jétől 
kell alkalmazni. A közalkalmazott illetménye a megállapí
tást megelőző személyi alapbérénél nem lehet alacsonyabb 
mértékű.

(2) 1994. január 1-jéig
a) az illetménypótlék alapjául szolgáló összeg (Al) 

az 1992. január 1-jén érvényes kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) mértéke;

b) az illetménypótlék mértékének meghatározására 
szolgáló százalékszámokat az illetménypótlék 
mértékének felső határaként kell alkalmazni.

(3)

90. § A Munka Törvénykönyve 29. §-ában foglaltaktól 
eltérően a szakszervezeti tisztségviselőt a Munka Törvény- 
könyvének a 28. §-ában biztosított védelem az első közal
kalmazotti tanács választás eredményének megállapításáig, 
de legfeljebb 1992. december 31-ig a szakszervezet repre
zentativitásától függetlenül megilleti.

91. § Az 1998. november 16. és november 27. között, va
lamint az azt követően megválasztott közalkalmazotti taná
csok, illetve közalkalmazotti képviselők megbízatása 2003. 
november 30-ig szól.

92. § (1) A 79/A. §-ban szabályozott fizetési módokra 
legkésőbb 1999. január 1-jéig kell áttérni. Felhatalmazást 
kap a Kormány, hogy az állami költségvetési szervek [1. §



2003. július 18. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 91

(1) bekezdés] tekintetében az áttérés végrehajtásának üte
mezését rendeletben szabályozza.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományá
ba tartozó közalkalmazottak tekintetében a 79/A. § rendel
kezéseit nem kell alkalmazni.

93. § (1) A 66. § (7)—(9) bekezdésében foglaltak alapján a 
közalkalmazottak illetményét 1999. január 1-jétől kell 
megállapítani. A szakmai szorzó -  a 3. számú mellékletben 
meghatározottaktól eltérően -  1999. augusztus 31-ig 1,16.

(2H 3)
(4H 6)

94. § E törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Kö
zösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről 
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai 
Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai

Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz:

a) az UNICE, az ETUC és a CEEP által a határozott 
ideig tartó munkavégzéssel kapcsolatosan kötött 
keretmegállapodásról szóló, a Tanács 1999/7Q/EK 
irányelvével a Munka Törvénykönyvéről szóló tör
vény irányadó rendelkezéseivel együtt;

b) az UNICE, az ETUC és a CEEP által a részmun
kaidőről kötött keretmegállapodásról szóló, a Ta
nács 97/81/EK irányelvével a Munka Törvény- 
könyvéről szóló törvény irányadó rendelkezéseivel 
együtt;

c) a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek, 
vagy ezek részeinek átruházása esetén történő vé
delmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelí
téséről szóló, a Tanács 2001/23/EK irányelvével, 
a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény irány
adó rendelkezéseivel együtt.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
állásfoglalásai

a 2003. május 27-én megtartott üléséről

1. A májusi közgyűlés értékelése
Előterjesztő: Vizi E. Szilveszter

Vizi E. Szilveszter elnök szóban értékelte a májusi köz
gyűlést. Az ez évi májusi közgyűlés rendhagyónak számí
tott olyan szempontból, hogy először került megrendezésre 
a köztestület ülése, amelyre a politikai élet szereplői is 
meghívást kaptak. Címe „Tudásalapú Európa -  tudásalapú 
Magyarország”. Medgyessy Péter miniszterelnököt Kiss 
Péter kancelláriaminiszter képviselte az ülésen.

Az új formában elkülönült egymástól a köztestületi ülés 
és az akadémiai közgyűlés. így a közgyűlésre a jövőben a 
politikai élet szereplői meghívására nem kerül sor.

A jövőre nézve Vízi elnök úr tájékoztatta az elnökség 
tagjait, hogy ősszel nem rendez az MTA közgyűlést, a 
Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó rendezvénysoro
zatra kerül sor. November 8-án kezdődik majd a Budapest 
Science Forum, kiemelkedő résztvevőkkel. Az ülésekre 
valamennyi akadémikus meghívást kap majd.

2. A májusi közgyűlés határozatának véglegesítése
Előterjesztő: Bálint Csanád

Bálint Csanád akadémikus, a Határozatszövegező Bizott
ság elnöke ismertette, hogy a határozati javaslatot a közgyűlés 
ellenszavazat nélkül fogadta el. Meskó Attila főtitkárhelyet
tes a 11. pontra vonatkozóan javasolt kisebb módosításokat.

Az elnökség 17/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség a javasolt stiláris módosításokkal ellensza
vazat nélkül véglegesítette a 2003. évi májusi közgyűlés 
határozatait.

3. A Doktorok Gyűlésének javaslatai
Előterjesztő: Bazsa György

Bazsa György doktorképviselő szóban röviden kiegészí
tette az írásbeli javaslatokat. Javaslataik három nagy kér
déskör köré csoportosulnak, az első a szervezeti kérdéseket 
és a doktorok jogállásának kérdéskörét tárgyalja, a másik a 
doktori cím megszerzésének kérdéseit, a harmadik pedig az 
információkkal kapcsolatos. A vita során érintették a hoz
zászólók a közgyűlési doktorképviselőknek a köztestületen 
és a tudományos osztályokon belüli szerepét, a tanácsko
zási jogúak számának alakulását.

Az elnökség 18/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség köszönetét fejezi ki a tárgyszerű, kitűnő 
anyagért.

2. Az elnökség az előterjesztett javaslatok közül a köz- 
testületi információk kérdéskörére vonatkozókat egyhangú
lag támogatta.

3. Az elnökség az előterjesztés kapcsán felmerült kérdé
seket és problémákat a tudományos osztályokra utalta to
vábbi vitára. Felkéri a tudományos osztályokat, hogy az 
adott osztályülésre hívják meg az osztályhoz tartozó doktor 
képviselőket. Egységes álláspont kialakítására a tudomá
nyos osztályokon lefolytatott viták után kerül sor.

4. A doktori eljárás lefolytatásának időtartamáról
Előterjesztő: Keviczky László

Keviczky László alelnök ismertette, hogy a doktori 
ügyekkel kapcsolatban a 2002. őszi közgyűlés megszavazta 
a Doktori Tanács Szabályzatának a módosítását. Fennma
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radt azonban az a probléma, hogy a doktori eljárás folya
mata nagyon hosszú. A mostani elnökségre beterjesztett 
anyag ismerteti az eljárás részidőtartamait is. A Vezetői 
Kollégium is tárgyalta az írásos anyagot. Egyetértettek a 
VK tagjai abban, hogy a 630 napos átlagos eljárási idő 
rendkívül hosszú. Javasolják ennek lerövidítését és a 
konkrét javaslatok kidolgozására elnöki bizottság kikül
dését.

Az elnökség 19/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség egyetért a doktori eljárás folyamata átla
gos idejének rövidítésével úgy, hogy az átlagosan 450-500 
nap legyen.

2. Az elnökség -  Vezetői Kollégium javaslata alapján -  
bizottságot küld ki, amely vizsgálja meg, hogy milyen 
lehetőségek vannak a doktori eljárás folyamatának lerö
vidítésére. A bizottság tagjai: Gergely János akadémikus, 
Bazsa György és Orosz István doktor képviselők. A bi
zottság jelentését a soron következő elnökségi ülésre 
készítse el.

5. A 2004. évi tagválasztás rendjének előkészítése
Előterjesztő: Enyedi György

Enyedi György akadémikus, a 2004. évi tagválasztást 
előkészítő bizottság elnöke ismertette a májusi Akadémiku
sok Gyűlése határozatait. Eszerint a gyűlés jóváhagyta, 
hogy az akadémikusok összlétszámának felső határát korlá
tozzák. A pontos szám (360-370 fő) megállapítását a bi
zottság és az osztályelnökök megállapodására bízta a gyű
lés. Az Akadémikusok Gyűlése a 2004. évi tagválasztáson 
negyven új levelező tag választását javasolja. Az új levele
ző tagi helyek osztályok közötti elosztása az elnökség joga, 
amelyet legkésőbb a tagválasztás előtt hat héttel határoz 
meg. Az ajánlásokra nézve a gyűlés úgy határozott, hogy 
minden akadémikus maximum három új tagot ajánlhat.

Enyedi György a továbbiakban ismertette a tagválasztás 
további folyamatát. Az elnökség ülését követő héten kerül 
kiküldésre az Alapszabály és az Ügyrend szerinti technikai 
előkészítést tartalmazó levél (szeptember 30. a tagjelölés 
határideje, október 20. a Magyar Tudomány részére a rövid 
ajánlások leadásának határideje a tudományos osztályok 
részéről). A levélhez kapcsolódik majd a tagválasztáshoz 
szükséges űrlap is.

A vita során a legkritikusabb kérdés az akadémikusok 
összlétszámának korlátozása volt. Több javaslat érkezett, 
végül többségi szavazással az elnökség a következő állás- 
foglalást fogadta el.

Az elnökség 20/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség egyetértett az Akadémikusok Gyűlésének 
határozataival.

2. Az elnökség többségi szavazással 365 főben határozta 
meg a Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező 
tagjai számának felső határát.

3. Az elnökség köszönettel vette és elfogadta Enyedi 
György akadémikus beszámolóját és javaslatát a tagválasz
tás további folyamtára.

6. Egyebek között

6.1. Vizi E. Szilveszter elnök tájékoztatta az elnökség 
tagjait, hogy a Publikációs Adatbank elkészült és az a leve
lező tagjelöltek tudományos tevékenységének felmérésére 
is alkalmas.

6.2. Vizi E. Szilveszter ismertette az elnökség tagjaival, 
hogy kormány-előterjesztés készül az Akadémia javaslatára 
a Kárpát-medencei külső tagok támogatására. Még nem 
eldöntött, hogy ez tiszteletdíj vagy kutatási támogatás formá
jában történik majd. Ez természetesen felhívja a figyelmet a 
külső tagok számának korlátozására is. Felkérte az Enyedi 
György vezette bizottságot, hogy ezt a kérdést is vizsgálja 
meg, különös tekintettel a Kárpát-medencében tevékenykedő 
magyar társadalomtudósokra, hiszen az ő munkásságuk szo
rosan kötődik a magyar tudományossághoz.

6.3. Vizi E. Szilveszter felhívta a figyelmet a tiszteleti 
tagok választására is, hogy valóban nemzetközileg kima
gasló személyiségek ajánlására kerüljön sor.

6.4. Vizi E. Szilveszter elnök bejelentette, hogy a követ
kező elnökségi ülés kihelyezett lesz, amelyre Veszprémben 
kerül sor.

6.5. Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy a Talen
tum-program keretében Magyar Bálint miniszter, Kenyeres 
Sándor, a Talentum Alapítvány elnöke és az Akadémia 
vezetése aláírt egy megállapodást, amely szerint amennyi
ben megvalósul az ún. „Magyar Szilícium-völgy”, ehhez az 
MTA szellemi tőkét biztosít mind a hazai kutatók részéről, 
mind a nemzetközi kapcsolatait felhasználva. Az MTA-nak 
gazdasági érdekeltsége nem fűződik a projekthez.

6.6. Vizi E. Szilveszter elnök bejelentett, hogy Kosáry 
Domokos akadémikus, az MTA volt elnökének 90. szüle
tésnapját az Akadémia június 25-én ünnepli meg, és erre az 
elnökség tagjait meghívja.

KÖZLEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím 
odaítéléséről

BÁRKÁI LÁSZLÓ
„Az I-es típusú (inzulin-dependens) diabetes mellitus 
és szövődményeinek gyermekgyógyászati vonatkozá
sai” című munkája alapján,

BENKŐ ELEK
„Középkori bronzművesség Erdélyben” című munkája 
alapján,
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BOROS MIHÁLY
„A nyálkahártya mikrokeringési zavara mesenteriális 
ischaemia-reperfúzió alatt” című munkája alapján, 

BÓNIS FERENC
„Mozarttól Bartókig” című munkája alapján,

D1NYA ZOLTÁN
„Szerves vegyületek szerkezetvizsgálata spektroszkó
piai módszerekkel” című munkája alapján,

DÖVÉNY1 ZOLTÁN
„A foglalkoztatottság és a munkanélküliség történeti 
és földrajzi aspektusai Magyarországon és Németor
szág új tartományaiban” című munkája alapján, 

ENYED1 PÉTER
„A kalcium szignál kialakulásában szerepet játszó té
nyezők” című munkája alapján,

FONT MÁRTA
„Kényszerpályák és választási lehetőségek a keresz
tény nagyhatalmak árnyékában. (Közép- és Kelet- 
Európa a 10-12. században)” című munkája alapján, 

FÜLÖP ZOLTÁN
„Fatranszformátorok számítási erejének összehasonlí
tása” című munkája alapján,

GÁBRIS GYULA
„A folyóvíz felszínalakító tevékenysége Magyarorszá
gon” című munkája alapján,

GYÖRGYDEÁK ZOLTÁN
„Anomer glikopiranozil-azidok és Nl-glikopira- 
nozilamino-guanidinek előállítása, reaktivitása és kon
formációs sajátságaik vizsgálata” című munkája alap
ján,

HAMBURGER KLÁRA
„Liszt Ferenc családi levelei I—II. Lettres a Cosima et 
a Daniela és Briefwechsel mit seiner Mutter” című 
munkája alapján,

JANI PÉTER JÁNOS
„Nano-méter nagyságrendű részecskék és elmozdulá
sok dinamikájának vizsgálata a kvantum limitált detek
tálás módszereivel” című munkája alapján,

JUVANCZZOLTÁN
„Enantiomerek elválasztása kapilláris technikákkal 
(GC, SFC és EKC)” című munkája alapján,

OLASZY GÁBOR
„A beszéd akusztikai-fonetikai elemzése és modelle
zése, különös tekintettel a korszerű beszédépítés köve
telményeire” című munkája alapján,

PENC KARLO
„Korrelált elektronrendszerek dinamikája” című mun
kája alapján,

PESTI MIKLÓS
„Fajtaspecifikus termesztéstechnológiák és nemesíté- 
si-fajtafenntartási módszerek kidolgozása gombabe
tegségekkel szemben ellenálló növényfajtákra” című 
munkája alapján,

PETŐ GÁBOR
„Nanométeres méretű elemi félvezető és átmeneti fém 
alapú rendszerek kialakítása és fotoemissziója” című 
munkája alapján,

SEMSEI IMRE
„A génexpresszió vizsgálata az öregedés során egyes 
autoimmun szindrómákban” című munkája alapján,

SZABÓ ANDRÁS
„Szenei Molnár Albert naplója” című munkája alap
ján,

SZŐKE DOMONKOS
„A Magyar Szemle története 1927-1938” című mun
kája alapján,

VIDA ISTVÁN
„Fejezetek a Független Kisgazdapárt történetéből 
1930-1956” című munkája alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet;

a Doktori Tanács által odaítélt doktori fokozatokról

BAKONYI ISTVÁN
„A magyarországi orosznyelv-oktatás főbb módszer
tani irányzatai (köz- és felsőoktatás, üzleti nyelv)” cí
mű munkája alapján honosítással a neveléstudomány 
doktora,

LIZANEC PÉTER
„A mai orosz vicc pragmalingvisztikai mechanizmu
sai” című munkája alapján honosítással a nyelvtudo
mány doktora.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pályázatot 
hirdet a

KÉMIAI KUTATÓKÖZPONT

főigazgatói munkakörének betöltésére, 2004. január 1-jei 
hatállyal.

A főigazgató feladata:

-  a kutatóközpont tudományos tevékenységének irányí
tása, koordinálása,

-  a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos 
életben kivívott helyének és szerepének megőrzése, 
illetve további erősítése,

-  a kutatóközpont tudományos koncepciója kialakítá
sának elősegítése és megvalósításának koordiná
lása,

-  a kutatóközpont képviselete.

A pályázókkal szembeni követelmények:

-  legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá
nyos fokozat,

-  kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények a 
kutatóközpont profiljának megfelelő kutatások vala
mely területén,

-  intézményvezetésben szerzett megfelelő gyakorlat,
-  legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.
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Az igazgató feladata:

-  az intézet tudományos tevékenységének irányítása, 
koordinálása,

-  a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben 
kivívott helyének és szerepének megőrzése, illetve 
további erősítése,

-  a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósí
tása, jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-  a pályázónak a kutatóközpont tudományos programja 
megvalósítására vonatkozó koncepcióját,

-  a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, 
beosztásának és fizetésének megjelölését,

-  eddigi szakmai munkájának és a munka eredményei
nek ismertetését,

-  a pályázó által írt tanulmányok és könyvek pontos 
bibliográfiai jegyzékét,

-  tudományos fokozatának és idegennyelv ismeretének 
megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:

-  az oklevelek hiteles másolatát,
-  részletes szakmai önéletrajzot 2 példányban,
-  3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítványt,
-  a jelenlegi munkáltató által készített minősítést, a 

49/1993. (III. 26.) Korm.rendelet 7. §-a szerint.

A jelenlegi főigazgatónak vagy intézeti igazgatónak -  
amennyiben pályázatot nyújt be -  a munkáltatói minősítést 
nem kell mellékelnie. Az oklevelek hiteles másolatát csak 
abban az esetben, ha az igazgatói kinevezése óta azokban 
változás történt.

A megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, illető
leg a pályázó 70 éves koráig szól.

A pályázatot az MTA főtitkárának címezve (1245 Buda
pest, Pf. 1000), az Akadémiai Értesítőben történő megjele
nésétől számított 1 hónapon belül kell benyújtani a Magyar 
Tudományos Akadémia Titkársága Természettudományi 
Főosztályának. A pályázat elbírálása a Magyar Tudomá
nyos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 23. §-ában 
foglaltak szerint történik.

Kroó Norbert s. k. 
az MTA főtitkára

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pályázatot 
hirdet az

MTA MŰSZAKI FIZIKAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI 
KUTATÓINTÉZET,

MTA KÉMIAI KUTATÓKÖZPONT 
KÉMIAI INTÉZET,

MTA KÉMIAI KUTATÓKÖZPONT ANYAG ÉS 
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI 
KUTATÓLABORATÓRIUM,

MTA KÉMIAI KUTATÓKÖZPONT IZOTÓP ÉS 
FELÜLETKÉMIAI INTÉZET,

MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT 
BIOFIZIKAI INTÉZET,

MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT 
BIOKÉMIAI INTÉZET,

MTA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT 
GENETIKAI INTÉZET

igazgatói munkakörének betöltésére, 2004. január 1-jei 
hatállyal.

A pályázókkal szembeni követelmények:

-  legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá
nyos fokozat,

-  kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az 
intézet profiljának megfelelő kutatások valamely te
rületén,

-  kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szer
zett megfelelő gyakorlat,

-  legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-  a pályázóknak az intézet tudományos programja 
megvalósítására vonatkozó koncepcióját,

-  a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, 
beosztásának és fizetésének megjelölését,

-  eddigi szakmai munkájának és a munka eredményei
nek ismertetését,

-  a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok 
és könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét,

-  tudományos fokozatának és idegennyelv ismeretének 
megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:

-  az oklevelek hiteles másolatát,
-  részletes szakmai önéletrajzot 2 példányban,
-  3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyít

ványt,
-  a jelenlegi munkáltató által készített minősítést, a 

49/1993. (III. 26.) Korm.rendelet 7. §-a szerint.

A jelenlegi igazgatónak -  amennyiben pályázatot nyújt 
be -  a munkáltatói minősítést nem kell mellékelnie. Az 
oklevelek hiteles másolatát csak abban az esetben, ha az 
igazgatói kinevezése óta azokban változás történt.

A megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, illető
leg a pályázó 70 éves koráig szól.

A pályázatot az MTA főtitkárának címezve (1245 Buda
pest, Pf. 1000), az Akadémiai Értesítőben történő megjele
nésétől számított 1 hónapon belül kell benyújtani a Magyar 
Tudományos Akadémia Titkársága Természettudományi 
Főosztályának. A pályázat elbírálása a Magyar Tudomá
nyos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 23. §-ában 
foglaltak szerint történik.

Kroó Norbert s. k. 
az MTA főtitkára
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A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pályázatot 
hirdet az

MTA RÉGÉSZETI INTÉZET

igazgatói munkakörének betöltésére, 2004. január 1-jei 
hatállyal.

Az igazgató feladata:

-  az intézet tudományos tevékenységének irányítása, 
koordinálása,

-  a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben 
kivívott helyének és

-  szerepének megőrzése, illetve további erősítése,
-  a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósí

tása, jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése.

A pályázókkal szembeni követelmények:

-  legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá
nyos fokozat,

-  kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az 
intézet profiljának megfelelő kutatások valamely te
rületén,

-  kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szer
zett megfelelő gyakorlat,

-  legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-  a pályázóknak az intézet tudományos programja 
megvalósítására vonatkozó koncepcióját,

-  a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, 
beosztásának és fizetésének megjelölését,

-  eddigi szakmai munkájának és a munka eredményei
nek ismertetését,

-  a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok 
és könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét,

-  tudományos fokozatának és idegennyelv ismeretének 
megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:

-  a végzettséget, tudományos fokozatot és nyelvtudást 
igazoló oklevelek hiteles másolatát,

-  részletes szakmai önéletrajzot két példányban,
-  3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyít

ványt,
-  a jelenlegi munkáltató által készített minősítést, a 

49/1993. (III. 26.) Korm.rendelet 7. §-a szerint.

A jelenlegi igazgatónak -  amennyiben pályázatot nyújt 
be -  a munkáltatói minősítést nem kell mellékelnie. Az 
oklevelek hiteles másolatát csak abban az esetben, ha az 
igazgatói kinevezése óta azokban változás történt.

A megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, illetőleg a 
pályázó 70 éves koráig szól.

A pályázatot az MTA főtitkárának címezve (1245 Buda
pest, Pf. 1000), az Akadémiai Értesítőben történő megjele
néstől számított 1 hónapon belül kell benyújtani a Magyar

Tudományos Akadémia Titkársága Társadalomtudományi 
Főosztályának. A pályázat elbírálása a Magyar Tudomá
nyos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 23. §-ában 
foglaltak szerint történik.

Kroó Norbert s. k. 
az MTA főtitkára

FELHÍVÁS

Az Arany János Közalapítvány a Tudományért nagydíjat 
kíván adományozni olyan magyar tudósoknak, akik kima
gasló tudományos eredményeik mellett példamutató iskola
teremtő utánpótlás-nevelő tevékenységet végeztek hosz- 
szabb időn keresztül.

A közalapítványi nagy díjak átadására a Magyar Tudo
mány Napja ünnepségén kerül sor. A Közalapítvány kura
tóriumának állásfoglalása szerint ez évben legfeljebb 4 
nagydíj osztható ki. A nagydíj összege a Széchenyi-díj 
összegének egyharmada. Nem részesíthető közalapítványi 
nagy díj ban az a személy, aki az elmúlt öt évben Széchenyi- 
díjban vagy Kossuth-díjban részesült.

A közalapítványi nagydíjra jelölés útján lehet javaslato
kat előterjeszteni. Jelölhetnek testületek:

-  MTA tudományos osztályai és bizottságai,
-  kutatóintézeti tudományos tanácsok,
-  felsőoktatási intézmények egyetemi és kari tanácsai,
-  tudományos társaságok vezetőségei.

Jelölhetnek egyének is, akik tudományos kutató munkát 
végeznek. Az érintett személy önmagára nem tehet előter
jesztést.

A jelölésnek tartalmaznia kell a következőket:

-  A jelölt életpályájának és tudományos tevékenységé
nek rövid összefoglalása.

-  A jelölt tudományos és oktatási publikációi közül a 
legjobbnak ítélt maximum 20 közlemény, könyv stb. 
bibliográfiája.

-  A jelölt iskolateremtő és utánpótlás-nevelő tevékeny
ségének részletes ismertetése.

-  A jelölt azon tanítványainak név szerinti felsorolása, 
akik jelenleg a tudomány, a felsőoktatás, a műszaki 
fejlesztés, a kultúra, a gazdasági élet vagy a közélet 
valamelyik területén kiemelkedő alkotóként dolgoz
nak, illetve vezető funkciót töltenek be.

A jelölések benyújtási határideje 2003. szeptember 15.
Postacím: Arany János Közalapítvány a Tudományért
MTA Kutatásszervezési Intézet címén
1051 Budapest, Nádor u. 18. 3. emelet

A beérkezett jelöléseket a Közalapítvány kuratóriuma 
által felkért szakértők értékelik. A közalapítványi nagydíja
kat a kuratórium ítéli oda.

Halász Béla s. k. 
a kuratórium elnöke
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Az Arany János Közalapítvány a Tudományért pénzügyi 
támogatást kíván nyújtani a magyar szerző/szerzők által írt 
magas színvonalú, új tudományos ismereteket magyar 
nyelven népszerűsítő könyvek kiadásához. A támogatás 
összege esetenként maximálisan 500 ezer forint.

2003 végéig a Közalapítvány -  tekintettel a rendelkezés
re álló szűkös forrásra -  legfeljebb négy könyv kiadását 
támogatja.

A pályázatot könyvkiadó vállalatok nyújthatják be. 
Olyan pályázat terjeszthető elő, ahol reális lehetőség van 
arra, hogy a könyv 2003-ban vagy 2004-ben megjelenik. A 
támogatási összeg folyósítására csak a megjelenés után 
kerül sor.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

-  a szerző/szerzők eddigi tudományos és oktatási tevé
kenységének rövid összefoglalását,

-  a kiadandó mű annotációját,
-  a kézirat készültségi fokára és a kiadás technikai 

adottságaira vonatkozó legszükségesebb információ
kat.

A pályázat benyújtása folyamatos, de a végső határidő 
2003. szeptember 15.

Postacím: Arany János Közalapítvány a Tudományért 
MTA Kutatásszervezési Intézet címén 
1051 Budapest, Nádor u. 18. 3. emelet

A Közalapítvány kuratóriuma évenként dönt a támoga
tásról.

Halász Béla s. k. 
a kuratórium elnöke

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el
nöke minden hónap első hétfőjén 16-17 óra között -  bármely 
természetű ügyben -  fogadóórát tart. Az Akadémia köztes
tületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.

Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
minden hétfőn 15.30-17.00 óra között -  előzetes bejelentke
zés alapján -  fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tag
jainak más időpontokban is rendelkezésére áll.
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A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
állásfoglalásai

a 2003. június 25-én megtartott üléséről

1. Vizi E. Szilveszter elnök és Gál Zoltán rektor köszöntöt
ték a veszprémi kihelyezett ülés résztvevőit.

2. Az ad hoc bizottság javaslatai az MTA Doktora cím
megszerzésének eljárásához
Előterjesztők: Gergely János 

Bazsa György 
Orosz István

Bazsa György doktorképviselő az előterjesztők nevében 
ismertette, hogy az írásos anyagot a Doktori Szabályzat 
módosítása néhány pontban érinti. A vitában hozzászólók 
egyetértettek azzal, hogy fontos és jó anyag készült a dok
tori eljárás folyamatát illetően. Rendkívül fontos, hogy az 
eljárás lefolytatását az eddigi gyakorlathoz képest jelentő
sen meggyorsítja. Felvetették azonban, hogy a javaslatok 
csak „normál” ügymenet esetére érvényesek, az előterjesz
tés nem érinti a problémás eseteket, illetve az interdiszcip
lináris ügyekre sem tér ki (pl. kompetencia kérdése). Az 
internetes megjelenítés ügyében pedig még vizsgálni kell a 
felmerülő személyiségi jogi problémákat is.

Az elnökség 21/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség köszönettel tudomásul vette és elfogadta 
az MTA doktori cím megszerzése eljáráshoz készített elő
terjesztést.

2. Az elnökség támogatja, hogy normális eljárási rend 
esetén a doktori cím megszerzésének ideje 365 nap legyen.

3. Az elnökség megbízza az ad hoc bizottságot, hogy ké
szítsen kiegészítő anyagot a különleges esetekre és az in
terdiszciplináris eljárásokra vonatkozóan.

4. Az elnökség nem javasolja az előzetes normakontroll, 
a habitusvizsgálat bevezetését.

5. Az elnökség támogatja, hogy az egyes doktori eljárá
sok állásáról és eredményéről az internet felhasználásával 
az MTA honlapján azonnal történjen meg a tájékoztatás.

6. Az elnökség kimondja, hogy a doktori eljárásban való 
közreműködés az MTA köztestületi tagjai számára kötelező.

3. Előterjesztés az MTA központi kiadványai tárgyában
Előterjesztő: Marosi Ernő

Marosi Ernő alelnök rövid szóbeli kiegészítést adott az 
írásos anyaghoz. A vitában hozzászólók érintették a köz
gyűlési előadások kiadásának jelentős elmaradását. A prog
ramfüzet esetében annak nagy példányszámát kifogásolták 
és az elektronikus úton való terjesztéssel a nyomtatott ver
zió csökkentését javasolták. Felvetődött, hogy a megjelenő 
Almanach tartalmazza a minősítettek jegyzékét is. Hangsú
lyozták a megújuló honlap teremtette lehetőségeket. Kroó

Norbert főtitkár felhívta a figyelmet, hogy pénzügyi kérdé
sekben a jövő évi költségvetés ismerete nélkül ne döntsön 
az elnökség.

Az elnökség 22/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség köszönettel vette a tájékoztatást az Aka
démia központi kiadványiról és támogatta az abban javasolt 
változtatásokat.

2. Az elnökség a kiadványok pénzügyi vonzatait illetően 
majd a 2004. évi költségvetés ismeretében dönt.

3. Az elnökség támogatja, hogy az elektronikus úton való 
terjesztés a periodikák esetében döntő legyen.

4. Az elnökség tudomásul vette a az elnökségi ülések 
anyagainak és állásfoglalásainak a jövőben elektronikus 
úton történő terjesztését. írásos anyagot a jövőben kérésre 
küld a titkárság.

5. Az elnökség felhívta a honlap működtetőinek a fi
gyelmét a rendszeres frissítés szükségességére.

4. Tájékoztató az Akadémia 2003. évi költségvetéséből a
Kormány által elrendelt elvonásról
Előterjesztő: Kroó Norbert

Kroó Norbert főtitkár tájékoztatta az elnökség tagjait, 
hogy az Akadémia 2003. évi költségvetését érintő elvonás 
2,5%, ami 904 millió Ft (ez az OTKÁ-val közösen érten
dő). Az MTA és az OTKA megállapodásának értelmében 
az abszolút számok arányában ebből az OTKA-ra 170 
millió Ft elvonása jut. Az elvonás miatt nem kerül vissza
vonásra semmilyen beruházási költség. Az intézeteket és a 
támogatott kutatócsoportokat 1,7%-os elvonás érinti, de ez 
nem jelenhet meg a bérekben. Az Akadémia vezetésének 
célja, hogy ez az elvonás ne érintse a 2004. évi költségve
tést, azaz bázisként ne kerüljön be a költségvetésbe.

5. Egyebek között

5.1. Vizi E. Szilveszter elnök az elnökség tagjainak ne
vében gratulált Solymosi Frigyes akadémikusnak a köztár
sasági elnöktől kapott kitüntetéséhez.

5.2. Az elnökség elfogadta Vizi E. Szilveszter elnök ja
vaslatát, hogy a következő kihelyezett elnökségi ülés -  
2004 tavaszán -  Debrecenben legyen.

5.3. Vizi E. Szilveszter elnök tájékoztatta az elnökség 
tagjait, hogy a MÁÉRT értekezleten a kormány megszavaz
ta az MTA külső tagjainak járó juttatást, amelynek formája 
(kutatási támogatás vagy tiszteletdíj) még nem eldöntött.

5.4. Pannonhalmi Kálmán főosztályvezető felkérte az el
nökség tagjait, hogy a 2003. II. félévi munkatervhez tegyék 
meg a következő hetekben javaslataikat.
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5.5. Görög Sándor osztályelnök a tagválasztással kapcso
latban a 2003. februári elnökségi ülésen ismertetett tudo
mányos adatbázissal kapcsolatban tett fel kérdést. Pannon
halmi Kálmán ismertette, hogy Tolnai Márton igazgató a 
tudományos titkároknak már tartott tájékoztatót az ügyben. 
A rendszer és a konkrét tennivalók ismertetésére július 
közepéig kerül sor, az osztályokat a tudományos titkárokon 
át értesítik.

5.6. Kroó Norbert főtitkár ismertette, hogy az Oktatási 
Minisztérium ebben az évben még nem írt ki pályázatokat, 
de rövidesen sor kerül két kiírás közzétételére is, az egyik a 
mecenatúrával, a másik pedig a brüsszeli szerpeléssel lesz 
kapcsolatos.

5.7. Bazsa György doktor képviselő a közoktatásra vo
natkozó anyagával kapcsolatban tett fel kérdést. A kétszintű 
érettségire vonatkozólag aggályait fejezte ki, mivel az emelt 
szintű érettségi túlzott követelményeket állít fel. Vizi E. 
Szilveszter javasolta, hogy az elnökség ajánlja fel az okta
tási miniszternek, hogy az Akadémia a továbbiakban is 
segítséget kíván nyújtani a magyar közoktatás és az érett
ségi rendszer reformjához. A természettudományos tantár
gyakra vonatkozó elnöki levélre az oktatási minisztertől 
még nem érkezett írásos válasz, de Magyar Bálint szemé
lyesen ismertette, hogy a levélben javasoltak egy részét az 
anyag kialakításánál figyelembe vették, így a „science”

mint összefoglaló tantárgy érettségi tárgy lesz. Ormos Má
ria osztályelnök ismertette, hogy a társadalomtudományi 
tárgyak esetében állásfoglalásra az osztály részéről eddig 
azért nem került sor, mert hiteles anyag nem volt kézben, 
ennek kézhezvételére csak az elmúlt napokban került sor.

Vizi E. Szilveszter elnök a természettudományos tárgyak 
esetében összegzésként megállapította, hogy a jelenlegi 
elképzelések szerint a természettudományos műveltség 
jelentősen visszaesik a XXI. században, ami nehezen fo
gadható el. Az Akadémia elnöke az ügyben újra levében 
fordul Magyar Bálint oktatási miniszterhez, amelyben az 
elnökség nevében hangot ad annak az aggodalomnak, hogy 
a jelenlegi reform nem szolgálja a természettudományos 
műveltség fejlesztését. Kroó Norbert főtitkár javasolta, 
hogy a Tudománypolitikai és Technológiai Kollégium 
ülésén is jelentse be az üggyel kapcsolatos aggodalmakat az 
MTA elnöke.

Az elnökség 23/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség egyetértett a javaslattal, hogy a természettu
dományos tárgyak oktatásával kapcsolatos aggodalmakat az 
MTA elnöke mind az oktatási miniszter felé, mind a Tu
dománypolitikai és Technológiai Kollégium ülésén nyil
vánítsa ki.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
2003. június 2-i ülésének (AKT 4/2003.) 

állásfoglalásai

Napirend:

1. Fiatal kutatói álláshelyek tudományterületi arányai
2. A támogatott kutatócsoportok új ciklusa indításának 

tapasztalatai
3. Javaslat az AKT 2003. II. félévi munkaprogramjára
4. Az Akadémiai Tudományos Publikációs Adattár be

mutatása
5. Egyebek

AKT 1/4/2003. (VI. 2.) állásfoglalás:

Az ülés megtárgyalta és döntést hozott a 2003. évi fiatal 
kutatói álláshelyek elosztásának tudományterületi arányai
ról.

A testület egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül egyet
értett azzal, hogy az elosztás a kutatói létszám arányában 
történjen. Az ellenőrzött létszámadatok alapján a 130 fős 
keretből

a matematika és természettudományok 61 fővel (47%) 
az élettudományok 33 fővel (25%)
a társadalomtudományok 36 fővel (28%)

részesednek. A testület felhatalmazta a kuratóriumok elnö
keit, illetve az AKT elnökét, hogy utólagos tájékoztatás 
mellett a fenti keret részét képező 20 fős tudományos mun
katársi besorolás elosztásáról döntsenek.

AKT 2/4/2003. (VI. 2.) állásfoglalás:

Az AKT megvitatta a támogatott kutatócsoportok új 
ciklusa indításának tapasztalataival kapcsolatos írásos elő
terjesztést. Kroó Norbert az AKT elnöke megállapította, 
hogy a pályázat második fordulója után feloldódtak a fe
szültségek és a döntésekkel egyetértő visszajelzések érkez
tek. Megköszönte az ebben fontos szerepet játszott AKT 
bizottság tevékenységét, amelyet Venetianer Pál vezetett.

Az AKT egyhangú szavazással jóváhagyta a támogatott 
kutatócsoportok új ciklusa indításának tapasztalatairól 
készült tájékoztatót.

Egy ellenszavazattal elfogadta a Támogatott Kutatóhe
lyek Irodája Szervezeti és Működési Szabályzatának mó
dosítására vonatkozó előterjesztést.

AKT 3/4/2003. (VI. 2.) állásfoglalás:

A testület állást foglalt az AKT 2003. II. félévi munka- 
programjára tett javaslatról, melyet egyhangúlag elfoga
dott.

AKT 4/4/2003. (VI. 2.) állásfoglalás:

Az MTA TPA bizottság, illetve a TPA munkatársai be
mutatták az Akadémiai Tudományos Publikációs Adattár 
eddig elkészült állományát, illetve az adatbázis működését.
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A TPA-ról szóló tájékoztatót és a vele kapcsolatban 
megfogalmazott feladatokat a testület 3 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadta.

AKT 5/4/2003. (VI. 2.) állásfoglalás:

Egyebek tárgykörben tájékoztatás hangzott el a Művé
szettörténeti Kutatóintézet igazgatói pályázatáról, ahol az 
igazgatói megbízatás 2003. augusztus 31-én lejár. Miután 
a II. Osztályon június 5-én kerül megtárgyalásra, az inté
zeti fórumra és a kuratórium véleményezésére is csak 
később kerül sor, a megbízatás időben történő kiadása 
érdekében az a javaslat került előterjesztésre, hogy az 
AKT tagjai e-mailben kapják meg az előterjesztést és 
ennek alapján foglaljanak állást. A testület az indítványt 
elfogadta.

KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és 
főtitkárának

1/2003. (A. É. 8.) MTA 
együttes szabályzata

a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott 
kutatóintézetekben foglalkoztatott

magasabb vezető beosztású közalkalmazottakkal 
kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásáról

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: 
Akadémia) Ügyrendjének 114. pontjában foglaltak alapján 
a magasabb vezető beosztású közalkalmazottakkal kapcso
latos munkáltatói jogok gyakorlását a következők szerint 
szabályozzuk:

1. A szabályzatban foglaltakat az Akadémia által -  köz- 
testületi költségvetési szervként -  fenntartott kutatóintéze
tekben foglalkoztatott főigazgató, igazgató és ügyvezető 
igazgató (a továbbiakban együtt: vezető) beosztású közal
kalmazottak tekintetében kell alkalmazni.

2. Akadémiai hatáskörben gyakorolt alapvető munkálta
tóijogok:

a) a magasabb vezetői beosztás ellátásával történő 
megbízás, a vezetői illetménypótlék megállapítása, 
a megbízás visszavonása;

b) a kinevezés (a közalkalmazott besorolása, illetmé
nyének, keresetkiegészítésének megállapítása, 
munkakörének, munkavégzési helyének meghatá
rozása);

c) a kinevezés módosítása;
d) a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése (közös 

megegyezéssel, áthelyezéssel, felmentéssel, lemon
dás elfogadásával);

e) a munkavégzés alóli mentesítés a felmentés ideje 
alatt;

f)  a végkielégítés -  jogszabályban előírt -  mértéké
nek megállapítása felmentés, rendkívüli lemondás 
esetén;

g) az összeférhetetlenség megállapítása;
h) az üzleti titokkör meghatározása.

3. Akadémiai hatáskörben gyakorolt egyéb munkáltatói 
jogok:

a) a közalkalmazotti jogviszonyban munkaköri kötele
zettségként alkotott tudományos művek körének 
meghatározása;

b) a fegyelmi eljárás megindítása (a vizsgálóbiztos és a 
fegyelmi tanács tagjainak kijelölése);

c) a fegyelmi büntetés kérdésében való szavazás a fe
gyelmi tanács elnökeként;

d) a fegyelmi eljárás megszüntetése a fegyelmi eljárás 
megindítójaként;

e) a magasabb fizetési fokozat eléréséhez szükséges 
várakozási idő csökkentése;

f)  a minősítés;
g) a közalkalmazott munkaidejét részben vagy egész

ben érintő munkavégzésre irányuló további jogvi
szony létesítéséhez való hozzájárulás vagy annak 
megtagadása;

h) a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének 
megállapítása;

i) a vezetőkre vonatkozó jutalmazási szabályzatban
foglaltaktól eltérő anyagi ösztönzés jóváhagyása, 
illetve az intézeti hatáskörben megállapított jutal
mazás utólagos tudomásul vétele;

j)  a jubileumi jutalomra jogosító közalkalmazotti jog
viszony időtartamának megállapítása és a jubileumi 
jutalom kifizetéséről való gondoskodás;

k) az évi rendes szabadság és a pótszabadság kiadása;
l) a hivatalos külföldi utak bejelentésének és a helyet

tesítő személy kijelölésének tudomásulvétele.

4. Intézeti hatáskörben gyakorolt munkáltatói jogok:
a) a jutalmazás;
b) a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről szóló 

igazolás kiadása;
c) a tizenharmadik havi illetmény kifizetéséről való 

gondoskodás.

5. Az Akadémia elnöke gyakorolja a 2. pont a) 
alpontjában megjelölt munkáltatói jogokat az Akadémia 
Kutatóhelyek Tanácsa, illetve az Akadémia főtitkára javas
latára. A megbízás csak nyilvános pályázat elfogadásával 
adható. A vezetői pályázat kiírásával és annak elbírálásával 
kapcsolatos eljárási szabályokról, illetve a sikertelen pályá
zati kiírás esetén követendő eljárásról az Akadémia főtitká
ra belső szabályzatban rendelkezik.

6. Az Akadémia elnöke és főtitkára együttesen gyakorol
ja  a 2. pont b)-h) alpontjaiban megjelölt munkáltatói jogo
kat, ha azok gyakorlása a vezetői megbízás adásával, illetve 
annak visszavonásával egy időben történik. Az Akadémia 
főtitkára és a vezető a kinevezést -  a vezetői megbízásban 
foglaltak változatlanul hagyásával -  közös megegyezéssel 
módosíthatja.
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7. Az Akadémia főtitkára gyakorolja a 3. pont a)-i) 
alpontjaiban megjelölt munkáltatói jogokat.

8. Az Akadémia Titkársága Pénzügyi Főosztályának ve
zetője gyakorolja a 3. pont j)  alpontjában megjelölt munkál
tatói jogot.

9. Az Akadémia Titkársága tudományterületileg illetékes 
főosztályának vezetője gyakorolja a 3. pont k)-I) 
alpontjaiban megjelölt munkáltatói jogokat.

10. A 4. pont a) alpontjában megjelölt munkáltatói jog 
gyakorlása során az akadémiai költségvetési szervek veze
tőinek jutalmazási szabályzatában (F-435/95), a b) és a c) 
alpontokban megjelöltek esetén pedig, a foglalkoztató inté
zet érvényes szervezeti és működési szabályzatában foglal
tak szerint kell eljárni intézeti hatáskörben.

11. A jelen szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. 

Budapest, 2003. július 30.

Vizi E. Szilveszter s. k. Kroó Norbert s. k.

TÁJÉKOZTATÓ

a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert 
pályázatokról

A Magyar Tudományos Akadémia 2003 januárjában 
meghirdette a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, amely a 
306/2001. (XII. 28.) Korm.rendelettel módosított
156/1997. (IX. 19.) számú kormányrendelet alapján a 45. 
életévét még be nem töltött kutatók kiemelkedő kutatási 
fejlesztési teljesítményének támogatását szolgálja. Ennek 
érdekében tudományos munka megírására, vagy azzal 
egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészíté
sére, valamint további tudományos minősítés, illetve cím 
elnyerésére való felkészülés elősegítésére, műszaki alkotás 
létrehozására lehetett pályázni. Ettől az évtől pályázhattak a 
már 3 évig Bolyai ösztöndíjban részesültek, ha mind az 
éves, mind a záró kutatói jelentésük „kiemelkedő” minősí
tésű volt.

Az ösztöndíjra pályázhatott külföldi kutató is, amennyi
ben a kutatómunkáját magyarországi tudományos intéz
ményben végzi.

Az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos 
szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke által létrehozott Kuratórium nyilvános pályázati 
rendszerben ítélte oda 178 fő részére. A benyújtott 363 
érvényes pályázatot 160 szakértő (56 fő akadémikus, 84 fő 
tudomány doktora /MTA doktora/, 20 fo tudomány kandi
dátusa) véleményezte.

A Kuratórium a következő pályázatokat fogadta el:

Név Tudományág

Alexa Anita Ildikó biológiai tudomány
Almási Zsolt irodalomtudomány
Andrea Elfriede Ingrid Erdélyi neveléstudomány
Bagdi Enikő orvostudomány
Bagi Dániel Péter történelemtudomány
Bajcsy Árpád Csaba állatorvos-tudomány
Bakonyi Tamás állatorvos-tudomány
Báldi András biológiai tudomány
Bálint Éva biológiai tudomány
Bárány István filozófiai tudomány
Barcza Zoltán fö ldraj ztudomány
Barzó Pál orvostudomány
Bazsáné Szabó Marianne biológiai tudomány
Benczúr András matematikai tudomány
Bereczki Csaba orvostudomány
Biczó Gábor néprajztudomány
Biri Sándor fizikai tudomány
Bodnár Andrea biológiai tudomány
Bortel Gábor fizikai tudomány
Bottlik Zsolt földrajztudomány
Bozsó Zoltán mezőgazdasági tudomány
Buglyó Péter kémiai tudomány
Csaba Zsolt orvostudomány
Cserháti Csaba fizikai tudomány
Csemi Gábor Zsolt orvostudomány
Csiszár Csaba közlekedéstudomány
Csukovits Enikő Mária történelemtudomány
Czagány Zsuzsanna zenetudomány
Czajlik Zoltán történelemtudomány
Daruka István Ferenc fizikai tudomány
Ditrói Ferenc fizikai tudomány
Dobos Anna földrajztudomány
Domokos Péter fizikai tudomány
Dosztányi Zsuzsanna Réka biológiai tudomány
Elekes Márton matematikai tudomány
Emri Tamás biológiai tudomány
Endre Gabriella Zita biológiai tudomány
Farkas András László orvostudomány
Farkas Eszter biológiai tudomány
Fehér Bence ókortudomány
Fejér György állatorvos-tudomány
Felházi Sándor hadtudomány
Filipcsei Genovéva kémiai tudomány
Fleiner Tamás matematikai tudomány
Fóris Ágota nyelvtudomány
Frey Sándor fizikai tudomány
Fried Miklós Sándor fizikai tudomány
Fülemile Ágnes néprajztudomány
Gambár Katalin fizikai tudomány
Gelencsér Gábor filozófiai tudomány
Gere Lászlóné Vizi Márta történelemtudomány
Gerencsér László biológiai tudomány
Germuska Pál történelemtudomány
Háj os Norbert biológiai tudomány
Haller József biológiai tudomány
Hegyesi Hargita orvostudomány
Hild Gábor biológiai tudomány
Hódosy Annamária irodalomtudomány
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Hopp Béla fizikai tudomány
Horváth Ákos mezőgazdasági tudomány
Horváth Barbara orvostudomány
Horváth Zoltán műszaki tudomány
Insperger Tamás Antal műszaki tudomány
Ivanyos Gábor matematikai tudomány
Jászberényi Miklós orvostudomány
Jedlovszky Pál kémiai tudomány
Kádár Botond Géza műszaki tudomány
Károlyi Gyula matematikai tudomány
Kató József Zoltán műszaki tudomány
Katona István biológiai tudomány
Kéki Sándor kémiai tudomány
Kele Péter kémiai tudomány
Kelemen Zoltán Béla irodalomtudomány
Kerekes Gábor irodalomtudomány
Kerényiné Környei Ágnes politikatudomány
Király Ildikó pszichológiai tudomány
Kis Zsolt fizikai tudomány
Kiss András orvostudomány
Kiss Levente mezőgazdasági tudomány
Kiss Tamás fizikai tudomány
Klein Izabella biológiai tudomány
Koltai András Ottó történelemtudomány
Koppá Pál műszaki tudomány
Kovács Attila kémiai tudomány
Kovács Béla műszaki tudomány
Kovács Gábor Géza orvostudomány
Kovács Imre művészettörténeti tudomány
Kovács László szociológiai tudomány
Kovács Tibor hadtudomány
Kristóf Tamás kémiai tudomány
Kukolya József mezőgazdasági tudomány
Kukovecz Ákos kémiai tudomány
Kulcsár Krisztina történelemtudomány
Lakatos Péter orvostudomány
Lógó János műszaki tudomány
Maitz Péter nyelvtudomány
Majzik István műszaki tudomány
Marosné Berkes Mária műszaki tudomány
Máthé Csaba István biológiai tudomány
Mendler Luca biológiai tudomány
Mernyák Erzsébet kémiai tudomány
Mihály József biológiai tudomány
Minya Károly nyelvtudomány
Molnár Ferenc József hadtudomány
Nagy Gábor földrajztudomány
Nagy Gábor orvostudomány
Nagy Ildikó történelemtudomány
Nagyné Fónagy Adrien biológiai tudomány
Nyerges Miklós kémiai tudomány
Nyusztay Iván irodalomtudomány
Orosz Zsolt orvostudomány
Oszlányi Gábor fizikai tudomány
Palágyi Zoltán közgazdaság-tudomány
Pálinkás Attila orvostudomány
Palkovics László Amand mezőgazdasági tudomány
Pannonhalmáié Csóka Ildikó gyógyszerésztudomány 
Pap Norbert földrajztudomány
Papp Csaba orvostudomány

Pécz Béla fizikai tudomány
Péter Gábor biológiai tudomány
Polgár József Péter mezőgazdasági tudomány
Prokish József Attila mezőgazdasági tudomány
Pusztai Gabriella neveléstudomány
Pusztai Tamás fizikai tudomány
Rácz István fizikai tudomány
Racsmány Mihály pszichológiai tudomány
Réti Mária állam- és jogtudomány
Reyes Nunez, Jósé Jesús földrajztudomány
Samu Ferenc biológiai tudomány
Sánticsné Pintér Erika orvostudomány
Silhavy Dániel biológiai tudomány
Simon Károly matematikai tudomány
Simon Péter László matematikai tudomány
Sipőcz Katalin Györgyi nyelvtudomány
Somai Miklós közgazdaság-tudomány
Soós Anna matematikai tudomány
Sőti Csaba János orvostudomány
Stark Tamás történelemtudomány
Szabadfalvi József állam- és jogtudomány
Szabó Gábor történelemtudomány
Szabó Zsolt műszaki tudomány
Szalai Csaba orvostudomány
Szalai Edina irodalomtudomány
Szalavetz Andrea közgazdaság-tudomány
Szederkényi Gábor műszaki tudomány
Szenes András matematikai tudomány
Szerb László András közgazdaság-tudomány
Szerencsés Károly történelemtudomány
Szigeti Gyula Péter orvostudomány
Sziklai Péter matematikai tudomány
Szinetár Csaba Miklós biológiai tudomány
Szűcs István mezőgazdasági tudomány
Tajti János orvostudomány
Takács András néprajztudomány
Takács Tibor matematikai tudomány
Takácsné Hájos Mária Terézia mezőgazdasági tudomány
Tasi Gyula kémiai tudomány
Tátrai Szilárd nyelvtudomány
Tompa Péter biológiai tudomány
Tompos András kémiai tudomány
Tóth Csaba történelemtudomány
Tóth Gyula földtudomány
Túri László kémiai tudomány
Valuch Tibor Gábor történelemtudomány
Várady Péter műszaki tudomány
Várbíró Szabolcs Tamás orvostudomány
Varga Albert orvostudomány
Varga Emőke irodalomtudomány
Varga Erzsébet biológiai tudomány
Varjú Patricia Xénia orvostudomány
Városiné Demeter Krisztina közgazdaság-tudomány
Vasas Gábor biológiai tudomány
Vecsey Zoltán nyelvtudomány
Veresné Somosi Mariann Éva közgazdaság-tudomány
Viczián Orsolya Zsuzsanna mezőgazdasági tudomány
Virág László orvostudomány
Viskolcz Noémi történelemtudomány
Wágner László József orvostudomány
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TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím 
odaítéléséről

ANDERLÉNÉ SAJTI ENIKŐ
„Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a 
Délvidéken 1918-1947” című munkája alapján, 

BALOG JÁNOS
„Nemlineáris s-modellek és alkalmazásaik 1+1 di
menziós térelméleti problémákban” című munkája 
alapján,

BERECZKEI TAMÁS
„Parental care, childrearing and reproduction: An 
evolutionary psychological approach to development 
and socialization” című munkája alapján,

BŐSZE ZSUZSANNA
„A tejösszetétel megváltoztatása molekuláris genetikai 
módszerekkel” című munkája alapján,

CSEH SÁNDOR
„Asszisztált reprodukciós eljárások szerepe az állatte
nyésztésben és a génmegőrzésben” című munkája 
alapján,

FÜLÖP VILMOS
„Terhességi betegségek immunológiai és onkogene- 
tikai jellemzése” című munkája alapján,

GYIRES KLÁRA
„Centrális és perifériás receptor-mediált mechanizmu
sok a gyomornyálkahártya védelemben” című munká
ja  alapján,

HERNÁDI MIKLÓS
„Családbomlás az ezredfordulón. Angolszász adatok 
és álláspontok kritikai értékelése” című munkája 
alapján,

HUNYADY BÉLA
„Biogén aminok és receptoraik állatkísérletes és hu
mán vizsgálata az emésztőrendszerben” című munkája 
alapján,

ILLÉS S. TAMÁS
„A gerinc deformitások három dimenziós analysise és 
műtéti terápiája” című munkája” alapján,

KORPA CSABA
„Mezonok és barionok a maganyagban” című munkája 
alapján,

NAGY PÉTER TIBOR
„Section in Groups: A Lie Theory of Smooth Loops” 
című munkája alapján,

SZABÓ JÓZSEF
„A tápanyagok szerepe a hipofízis-mellékvese tengely 
működésének szabályozásában” című munkája alapján, 

TÓTH KÁLMÁN
„Haemorheologiai faktorok és oxigén szabad gyökös 
reakciók szerepe a myocardialis ischaemia kialakulá
sában” című munkája alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

a Doktori Tanács által odaítélt kandidátusi 
fokozatokról

HERCZEG ÁGNES
„A kora reneszánsz kert kultúrtörténeti jelentősége és 
szerepe” című munkája alapján a mezőgazdasági tu
domány kandidátusa.

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el
nöke minden hónap első hétfőjén 16-17 óra között -  bármely 
természetű ügyben -  fogadóórát tart. Az Akadémia köztes
tületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.

Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
minden hétfőn 15.30-17.00 óra között -  előzetes bejelentke
zés alapján -  fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tag
jainak más időpontokban is rendelkezésére áll.

HELYESBÍTÉS

Az Akadémiai Értesítő 2003. július 18-i számában a 94. 
oldalon közölt pályázati felhívásban az MTA Kémiai Kuta
tóközpont Anyag- Környezettudományi Kutatólaboratóri
um neve helyesen: MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és 
Környezetkémiai Kutatólaboratórium.

(Kézirathiba)
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SZEMÉLYI RÉSZ

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

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL 

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozza

kiemelkedő, nemzetközileg is számon tartott és nagyra 
becsült tudományos életműve elismeréseként 

Köpeczi Bélának, az MTA rendes tagjának, Állami díjas 
irodalomtörténésznek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGÉ ÉRDEMREND 
KÖZÉPKERESZTJE 

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozza

a távérzékelés és a térinformatika területén végzett, nem
zetközileg is elismert tudományos munkássága, egyetemve
zetői és oktatói tevékenysége elismeréseként

Detrekői Ákosnak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorának, tan
székvezető egyetemi tanárnak,

az agrár-felsőoktatásban végzett több évtizedes, példaér
tékű oktatói és tudományos kutató munkássága elismerése
ként

Dimény Imrének, az MTA rendes tagjának, a Szent Ist
ván Egyetem tudományos tanácsadójának, professor 
emeritusnak,

fél évszázados, nemzetközileg is elismert tudományos és 
gyógyító munkássága elismeréseként

Eckhardt Sándornak, az MTA rendes tagjának, az Or
szágos Onkológiai Intézet Klinikai Onkológiai Tanszék 
szaktanácsadójának, professor emeritusnak, Széchenyi- 
díj ásnák,

több évtizedes, nemzetközileg is elismert oktató, tudo
mányos és egyetemszervező munkásságáért

Mészáros Rezsőnek, az MTA levelező tagjának, a Sze
gedi Tudományegyetem rektorának, egyetemi tanárnak,

a hazai és nemzetközi világgazdaságtan és fejlődéstudo
mányok terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is 
elismert oktató és kutató munkájáért

Szentes Tamásnak, az MTA rendes tagjának, professor 
emeritusnak, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Álla
migazgatási Egyetem egyetemi tanárának, Állami díjasnak,

a neurokémia területén elért nemzetközi elismertségű 
tudományos eredményeiért, kimagasló iskolateremtő 
tevékenységéért, oktatói és tudományszervezői munkás
ságáért

Wollemann Máriának, az orvostudomány doktorának, az 
MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézete ny. 
igazgatójának;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
TISZTIKERESZTJE 

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozza

a reaktorfizika terén elért tudományos eredményeiért, az 
atomerőművek biztonságát szolgáló műszaki-tudományos 
munkásságáért, valamint kiemelkedő tudományszervezői 
tevékenységéért

Gadó Jánosnak, a fizikai tudomány doktorának, az MTA 
KFKI Atomenergia Kutatóintézet igazgatójának,

magas színvonalú tudományszervezői és vezetői tevé
kenysége elismeréseként

Inzelt Péternek, a műszaki tudomány kandidátusának, az 
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
igazgatójának,

az élettan területén elért kiemelkedő tudományos eredmé
nyei, az alap- és doktori képzésben végzett oktatói munkás
sága, a hazai műszeres pszichológiai kutatások európai szín
vonalra emelése érdekében végzett tevékenysége elismerése
ként

Karmos Györgynek, az orvostudomány kandidátusának, 
az MTA Pszichológiai Intézet kutatóprofesszorának,

tudományos munkássága, valamint a Magyar Tudomá
nyos Akadémia életében és a tudománypolitikában végzett, 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

Makara B. Gábornak, az MTA levelező tagjának, a Kí
sérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatóhelyettesé
nek, kutatóprofesszornak,

az orvosképzés terén végzett több mint fél évszázados 
munkássága, kimagasló kutatói és tudományos tevékenysé
ge elismeréseként

Palkovits Miklósnak, az MTA rendes tagjának, a 
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete egyetemi taná
rának, Széchenyi-díjasnak,

a társadalomtudomány területén végzett több évtizedes 
kiemelkedő tudományszervezői tevékenységéért, a 20. 
századi magyar történelem, mindenekelőtt diplomáciatör- 
ténet-kutatás magas színvonalú művelésének, valamint a 
felsőoktatásban végzett oktató munkájának elismerése
ként

Pritz Pálnak, az MTA doktorának, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Titkársága főosztályvezetőjének,
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nemzetközileg is elismert tudományos és kutatói mun
kássága, a felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett tevé
kenysége, egész életműve elismeréseként

Róna-Tas Andrásnak, az MTA rendes tagjának, a Sze
gedi Tudományegyetem ny. egyetemi tanárának, a Magyar 
Akkreditációs Bizottság tiszteletbeli elnökének,

az approximációelméleti kutatások -  ezen belül az inter
polációelmélet -  területén elért, komoly nemzetközi vissz
hangot kiváltó tudományos eredményeiért

Szabados Józsefnek, a matematikai tudomány doktorá
nak, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete 
tudományos tanácsadójának,

a dualista kori magyar történelem feltárása terén elért tu
dományos eredményeiért, a hazai nemzetiségpolitika tudo
mányos megalapozását segítő tevékenységéért, széles ívű 
tudományszervezői és közéleti munkája elismeréseként

Szász Zoltánnak, a történelemtudomány kandidátusának, 
az MTA Történettudományi Intézete Tudományos Tanácsa 
elnökének,

nemzetközileg is számon tartott tudományos kutatásaiért, 
oktatói és publicisztikai tevékenysége elismeréseként

Verő Józsefnek, az MTA rendes tagjának, a Nyugat- 
Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar egyetemi 
tanárának, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet 
igazgatóhelyettesének;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
LOVAGKERESZTJE 

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozza

a diszlexia okainak kísérleti, műszeres kutatása terén 
végzett kiemelkedő, nemzetközileg is számon tartott tevé
kenysége elismeréseként

Csépe Valériának, az MTA doktorának, az MTA Pszi
chológiai Kutatóintézete tudományos fomunkatársának,

kiemelkedő szakmai, tudományos tevékenysége, a magyar 
vérellátás terén folytatott áldozatos munkája elismeréseként

Hollán Zsuzsannának, az MTA rendes tagjának, Állami 
díjas orvosnak, az Országos Vérellátó Szolgálat szakta
nácsadójának,

a szegénység és a társadalmi kirekesztés területén folyta
tott több évtizedes kutatómunkája, valamint oktatói tevé
kenysége elismeréseként

Szalai Júliának, a szociológiai tudomány kandidátusá
nak, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kuta
tóintézete fomunkatársának,

nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményeiért, 
valamint a matematikaoktatás terén végzett tevékenysége 
elismeréseként

Totik Vilmosnak, az MTA rendes tagjának, a Szegedi 
Tudományegyetem Bolyai Intézete tanszékvezető egyetemi 
tanárának,

a magyar tudományosság, ezen belül a Magyar Tudomá
nyos Akadémia érdekében végzett kiemelkedő tudomány- 
politikai, tudományszervezői munkásságáért 

Zilahy Péternek, PhD, a Magyar Tudományos Akadémia 
Titkársága főosztályvezetőjének.

Mádl Ferenc s. k. 
köztársasági elnök

JOGSZABÁLY

2003. évi XXXVIII. törvény

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
módosításáról

1. § A felsőoktatásról szóló -  többször módosított -  1993. 
évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) a következő 
4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) A művészeti képzésben az e törvény 3. §-a
(2) bekezdés a) pontja tekintetében -  az egyetem és a mű
vészeti intézmény között létrejött megállapodásnak megfe
lelően -  azon részmunkaidőben foglalkoztatott oktatókat is 
figyelembe kell venni, akik művészeti intézménnyel mun
kaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban állnak.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a főiskolákra 
is alkalmazni kell.

(3) Az e törvény 3. §-a (1) bekezdés d) pontjában, illetve 
a 4. §-a (1) bekezdés c) pontjában meghatározott oktatók 
körében az intézmény egyetemi magántanári címmel, va
lamint főiskolai magántanári címmel rendelkező oktatóit is 
figyelembe kell venni.”

2. § (1) Az Ftv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke
ző rendelkezés lép:

„(1) A felsőoktatási intézmények az e törvényben meg
határozott feladatokat az alapító okiratukban foglaltak 
szerint látják el. A felsőoktatási intézmények feladata:

a) felsőfokú szakemberképzés,
b) felkészítés a nemzeti és egyetemes kultúra köz

vetítésével az értelmiségi létre,
c) felkészítés a tudományos ismeretek bővítésére és 

alkalmazására, művészeti és más alkotások, 
eredmények létrehozására,

d) a tudományok, a művészetek és a kultúra műve
lése és fejlesztése,

e) az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi 
Nyelvek Kartájában foglaltak figyelembevételé
vel az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek 
fejlesztése, a szaknyelvi ismeretek kialakítása,

j)  a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben 
foglaltak szerinti felnőttképzési tevékenység 
folytatása,

g) közreműködés a tudásalapú társadalom számítás- 
technikai és informatikai kultúrájának fejleszté
sében.”
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(2) Az Ftv. 7. §-ának (6) bekezdése a következő mondat
tal egészül ki:

„A felsőoktatási intézményben a felnőttképzési törvény
ben meghatározott felnőtt hallgató részére nyújtott -  az e 
törvény hatálya alá tartozó, de állami támogatásban nem 
részesülő -  képzés a felnőttképzési támogatásra vonatkozó 
rendelkezések alkalmazásában felnőttképzési tevékenység
nek minősül.”

(3) Az Ftv. 7. §-ának (9)—(11) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép, egyidejűleg kiegészül a következő 
(12) bekezdéssel:

„(9) A felsőoktatási intézmények szakképző iskola 
fenntartásával iskolai rendszerű szakképzést folytathatnak, 
ennek keretei között felkészítenek a szakmai vizsgára és a 
szakmai vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint részt 
vesznek a szakmai vizsga megszervezésében, lefolytatásá
ban. E tevékenységre a szakképzésre vonatkozó jogszabályo
kat kell alkalmazni. E képzésben résztvevők jogállása és e 
képzés finanszírozása megegyezik a szakképző iskola tanuló
inak jogállásával és képzésfmanszírozásával. A felsőoktatási 
intézmények költségtérítéses formában, illetőleg vállalko
zási tevékenységként -  élethosszig tartó tanulás keretei 
között -  iskolarendszeren kívüli képzést is folytathatnak.

(10) Az e törvény 81. § (2) és (4) bekezdése szerinti fel
sőoktatási program és intézményi akkreditáció a 
felnőttképzésről szóló 2001. évi CL törvény 12. §-ának (6) 
bekezdése, valamint a 19. §-ának (3) bekezdése szerinti 
intézmény és programakkreditációt tanúsít.

(11) A felsőoktatási intézmények költségtérítéses szol
gáltatásként, illetőleg vállalkozási tevékenységként -  alap
feladataik ellátásának sérelme nélkül -  külső megbízók, 
megrendelők számára oktatási, kutatási, fejlesztő, szakta
nácsadó, szolgáltató és egyéb feladatokat láthatnak el.

(12) A felsőoktatási intézmények az intézményben folyó 
sajátos képzési tevékenységgel összefüggésben, alapító 
okirat kiadásával közoktatási intézményt hozhatnak létre és 
működtethetnek. A közoktatási intézmények létrehozására, 
az intézmények működésére és finanszírozására a közokta
tásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A felsőokta
tási intézmény által fenntartott közoktatási intézmény az 
oktatási miniszter engedélyével -  az abban meghatározott 
feltételekkel -  működhet gyakorló intézményként.”

3. § (1) Az Ftv. 7/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

„(2) Felsőfokú szakképzést a felsőoktatási intézmények a 
szakképzés képzési programjának, szakmai és vizsgaköve
telményeinek e törvény szerinti -  az (1) bekezdésben meg
határozott kredit beszámításra vonatkozó -  akkreditációja 
után indíthatnak.”

(2) Az Ftv. 7/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szakközépiskolák a felsőoktatási intézménnyel 

kötött megállapodás alapján közreműködhetnek a felsőfokú 
szakképzésben. A közreműködés feltételeit kormányrende
let határozza meg.”

4. § Az Ftv. a következő 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § A felsőoktatási intézmények akkreditált szakon 

és felsőfokú szakképzésben államilag finanszírozott kép

zést folytathatnak a Kormány által meghatározott, évente 
felvehető államilag finanszírozott hallgatói összlétszám 
keretei között. Az államilag finanszírozott képzés -  a ma
gyar állampolgárságú és a nemzetközi megállapodás vagy 
jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi 
állampolgárságú hallgatók részvételével -  nappali tagoza
ton az első alapképzésben, az első kiegészítő alapképzés
ben, az első felsőfokú szakképzésben, az első szakirányú 
továbbképzésben, továbbá az első doktori képzésben foly
hat. A Kormány az oktatási miniszter és a pénzügyminisz
ter együttes előterjesztésére, az e törvény 72. §-ának j)  
pontja alapján meghatározott, évente felvehető államilag 
finanszírozott összlétszámon belül, az e törvény 84. §-ának
(1) bekezdésében szereplő egyes tagozatokra, képzési for
mákra, illetve hallgatói körre kiterjesztheti az államilag 
finanszírozott képzés indításának lehetőségét.”

5. § Az Ftv. 13. §-ának (1) bekezdése a következő mondat
tal egészül ki:

„A munkáltatói jogkör gyakorlója -  a kinevezési ok
mányban, illetve munkaszerződésben és a munkaköri le
írásban -  határozza meg az intézményen belül a munkavég
zés helyét és az ellátandó munkakört, oktatói munkakörben 
az e törvény 35. §-a (1) bekezdése szerint meghatározott 
oktatói és egyéb feladatokat.”

6. § Az Ftv. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(2) Az egyetemi, illetőleg főiskolai tanársegédi, adjunk
tusi munkakörben határozott időre, legfeljebb négy évre 
szóló munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt lehet 
létesíteni, amely alkalmanként legfeljebb négy évvel, tanár
segéd esetében egy, adjunktus esetében két alkalommal 
hosszabbítható meg. A határozott idejű foglalkoztatás idő
tartamába nem számít be a terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély vagy 
gyermeknevelési támogatás folyósításának, a sor- és tarta
lékos katonai szolgálatnak, a polgári szolgálatnak az időtar
tama, továbbá legfeljebb 6 hónap időtartamban:

a) a keresőképtelenséggel járó betegség,
b) a külföldi felsőoktatási intézményben való mun

kavállalás vagy szakmai tanulmányút, illetve más 
ok miatt engedélyezett fizetés nélküli szabadság.”

7. § (1) Az Ftv. 17. §-ának (1)—(3) bekezdései helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az egyetemi tanári pályázatokat az intézményi ta
nács bírálja el. Több pályázó esetén a pályázatokat -  a 
Szabályzatban meghatározott testületek, bizottságok ajánlá
sát mérlegelve -  rangsorolni kell. Az a pályázó kapja meg a 
kinevezéshez és alkalmazáshoz szükséges támogatást, aki a 
legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy megkapta az összes 
érvényesen leadott szavazat több mint ötven százalékát.

(2) Az egyetemi tanárt az intézményi tanács javaslata 
alapján, az oktatási miniszter előterjesztésére a köztársasági 
elnök nevezi ki. Nem állami felsőoktatási intézmények 
esetén az oktatási miniszter az egyetemi tanári kinevezésre 
szóló előterjesztését a fenntartóval egyetértésben teszi meg. 
Az egyetemi tanári kinevezést követően, másik felsőokta
tási intézményben az egyetemi tanári munkakörben történő
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alkalmazás e törvény 22. §-a (1) bekezdésében foglaltak 
szerint intézményi hatáskörbe tartozik.

(3) Az intézményi tanács javaslata alapján az oktatási 
miniszter az e törvényben meghatározott feltételeknek 
megfelelő pályázatot előterjeszti a köztársasági elnöknek. 
Az oktatási miniszter az egyetemi tanári kinevezésre szóló 
javaslatot visszaküldi az intézménynek, ha a pályázati eljá
rás során jogszabálysértés történt és szükség esetén új pá
lyázat kiírását kezdeményezi.”

(2) Az Ftv. 17. §-ának (6)—(8) bekezdései helyébe a kö
vetkező rendelkezések lépnek:

„(6) A köztársasági elnöknek -  bármely feltétel fennállá
sa esetén -  fel kell mentenie az egyetemi tanárt. A feltéte
lek a következők:

a) az egyetemi tanár betöltötte a hetvenedik életévét,
b) az egyetemi tanárt szándékosan elkövetett bűn

cselekmény miatt jogerősen végrehajtandó sza
badságvesztésre ítélték,

c) az egyetemi tanár az oktatói etika normáit meg
sértette és terhére emiatt jogerősen elbocsátás fe
gyelmi büntetést szabtak ki,

d) az egyetemi tanár kéri a felmentését.
(7) A (6) bekezdés a) pontjában meghatározott korhatár 

betöltése esetén az egyetemi tanár munkaviszonya, közal
kalmazotti jogviszonya e törvény erejénél fogva szűnik 
meg. A munkáltatói jogkör gyakorlója a (6) bekezdés a)-d) 
pontjában foglaltak esetén az oktatási miniszter útján kez
deményezi az egyetemi tanár felmentését, és egyúttal tájé
koztatja erről az intézményi tanácsot. A felmentésről szóló 
előterjesztésnek tartalmaznia kell a felmentés jogcímét és a 
munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony megszűnésének 
időpontját.

(8) Ha az egyetemi tanár vagy a habilitált főiskolai tanár 
felmentésére a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott 
okból került sor, jogosult a nyugalmazott egyetemi tanár 
cím viselésére és részére az intézményi tanács Professzor 
Emeritus címet adományozhat. A Professzor Emeritus 
címmel járó jogokról és kötelezettségekről, azok időtarta
máról az intézmény Szabályzata, a juttatásokról kormány- 
rendelet rendelkezik.”

8. § (1) Az Ftv. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

„(1) A főiskolai tanárt az intézményi tanács javaslata 
alapján, az oktatási miniszter előterjesztésére a miniszterel
nök nevezi ki. Nem állami felsőoktatási intézmények esetén 
-  az e törvény 74. §-ának (1) bekezdése s) pontjában meg
határozott eljárást alkalmazva -  az oktatási miniszter a 
főiskolai tanári kinevezésre szóló előterjesztését a fenntar
tóval egyetértésben teszi meg. A kinevezést követően, 
másik felsőoktatási intézményben a főiskolai tanári munka
körben történő alkalmazás e törvény 22. §-a (1) bekezdésé
ben foglaltak szerint intézményi hatáskörbe tartozik.”

(2) Az Ftv. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke
ző rendelkezés lép, és kiegészül a következő (4) bekezdés
sel:

„(3) A főiskolai tanár felmentésére az e törvény 17. §- 
ának (6)—(7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy a felmentés a miniszterelnök jogköre.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a nem 
állami felsőoktatási intézmények esetében a fenntartó is 
gyakorolhatja a kinevezés és felmentés jogkörét azzal az 
eltéréssel, hogy a főiskolai tanári kinevezés csak az adott 
felsőoktatási intézménybe szól, és e főiskolai tanári kineve
zéssel munkavégzésre irányuló további jogviszony vagy új 
munkaviszony kizárólag újabb fenntartói kinevezéssel 
létesíthető.”

9. § Az Ftv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Az egyetemi tanár, a főiskolai tanár -  a mun

kaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya megszűnését 
követően is — jogosult a kinevezésének megfelelő cím vise
lésére, kivéve, ha munkaviszonya, illetőleg közalkalmazotti 
jogviszonya az e törvény 17. § (6) bekezdés b)-d) pontjá
ban meghatározott ok miatt szűnt meg.

(2) Az intézményi tanács az egyetemmel munkaviszony
ban, közalkalmazotti jogviszonyban nem álló habilitált 
személynek, valamint az egyetemmel munkaviszonyban, 
közalkalmazotti jogviszonyban álló habilitált tudományos 
kutatónak egyetemi magántanári címet adományozhat.

(3) Az intézményi tanács az intézménnyel munkavi
szonyban, közalkalmazotti jogviszonyban nem álló sze
mélynek főiskolai magántanári címet adományozhat, 
amennyiben doktori fokozattal rendelkezik és megfelel az 
intézmény Szabályzatában meghatározott feltételeknek.

(4) Az egyetemi magántanárnak és a főiskolai magánta
nárnak a címet adományozó felsőoktatási intézményben a 
szakterületén előadás-hirdetési joga van.

(5) Az egyetemi és főiskolai magántanári cím az adomá
nyozással azonos eljárás szerint e törvény 17. § (6) bekez
désében meghatározott okból vonható meg.

(6) Az intézményi tanács a felsőoktatási intézménnyel 
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban nem álló 
kiemelkedő, országosan elismert szakmai teljesítményt 
nyújtó személynek, a felsőoktatási intézmény tevékenysé
gét, fejlesztési feladatait segítő szakembernek címzetes 
egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi, illetve címze
tes főiskolai tanári, címzetes főiskolai docensi címet ado
mányozhat. A cím adományozásának feltételeit a Szabály
zatban kell meghatározni.

(7) Az intézményi tanács a felsőoktatási intézménnyel 
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban álló, 
doktori fokozattal nem rendelkező oktatóinak -  kiemelkedő 
gyakorlati jellegű oktatásuk elismeréseként -  a Szabályzat
ban meghatározottak szerint mestertanári címet adomá
nyozhat.”

10. § Az Ftv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A felsőoktatási intézmények munkavállalóira,

közalkalmazottaira, a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezéseit az e törvény
ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az oktató és tudományos kutató tekintetében a mun
kaviszony, a közalkalmazotti jogviszony létesítése, a kine
vezés, a megbízás, a besorolás, valamint a munkaviszony, 
illetve a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése során 
követett eljárás részletes szabályait a jogszabályok keretei
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között a felsőoktatási intézmény Szabályzatában, kollektív 
szerződésében állapítja meg.”

11. § (1) Az Ftv. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

„(1) A köztársasági elnök által kinevezett egyetemi ta
nár, illetve a miniszterelnök által kinevezett főiskolai tanár 
tekintetében, valamint a 18. § (4) bekezdésében meghatáro
zott esetben a munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt 
az intézmény vezetője létesíti, illetve szünteti meg, továbbá 
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogköröket. Az intézmény 
vezetője megszüntetheti a jogviszonyt, ha az egyetemi 
tanár, illetve a főiskolai tanár az Mt. 87/A. §, illetve a Kjt. 
37/B. § alkalmazása szerint nyugdíjasnak minősül.”

(2) Az Ftv. 22. §-ának (2) bekezdése a következő mon
dattal egészül ki:

„A felsőoktatási intézmény felmentheti az oktatót és tu
dományos kutatót, ha az Mt. 87/A. §, illetve a Kjt. 37/B. § 
alkalmazása szerint nyugdíjasnak minősül.”

(3) Az Ftv. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1)—(2) bekezdésben megjelölt munkavállaló fel

sőoktatási intézményben munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyban nem foglalkoztatható, ha e jogviszonyokból 
származó kötelezettségei az adott intézményben nem teszik 
lehetővé a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok -  
munkaidő-beosztás szerinti [35. § (5) bekezdés] -  ellátását.”

12. § Az Ftv. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(2) A hallgató a felsőoktatási intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a beiratkozással 
jön létre, és -  a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -  a hallga
tói névsorból való törlést kimondó határozat jogerőre emel
kedésének napjáig, illetve az adott tanévben a végbizonyít
vány (abszolutórium) megszerzését követő első záróvizsga
időszaknak az utolsó napjáig tart. A hallgatói jogviszony 
megszűnése után az oklevél kiadásáig a jogosultat a Sza
bályzatban meghatározottak szerint megilletik a záróvizsga 
letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik a kötelezettségek.”

13. § Az Ftv. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép, és egyidejűleg kiegészül a következő (3)-
(7) bekezdéssel:

„(2) A diákigazolványt a hallgató által benyújtott kére
lem alapján kell kiállítani. A diákigazolvány típusait, va
lamint a diákigazolványra vonatkozó részletes szabályokat 
a Kormány rendeletben határozza meg.

(3) A diákigazolvány a következő személyes adatokat 
tartalmazza:

a) a hallgató arcképét;
b) a hallgató családi és utónevét, születési helyét és 

idejét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, anyja 
nevét, állampolgárságát, aláírását;

c) a hallgatói azonosító számot;
d) annak a felsőoktatási intézménynek a nevét és 

székhelyét (a képzés helyét), amellyel a hallgató 
hallgatói jogviszonyban áll;

e) tagozat megjelölését.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatok kezelője az 
Országos Felsőoktatási Információs Központ, amely mű
ködteti a felsőoktatás információs rendszerét. A felsőokta
tás információs rendszere -  központi nyilvántartás kereté
ben -  a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges 
intézményi és hallgatói adatokat tartalmazza, az adatkezelés 
jogszerűségéért az oktatási miniszter felelős.

(5) A felsőoktatás információs rendszere tartalmazza a 
hallgatói nyilvántartást, amelyből adat -  az érintetten kívül 
-  csak a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jog
szerű igénybevételének megállapítása céljából, a szolgálta
tást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenőrzésé
re hivatott szerv, illetve adat a kezelő által kijelölt, az ada
tok feldolgozását végző szervezet részére továbbítható. Az 
adattovábbítások nyilvántartását a továbbítástól számított 
tíz évig kell megőrizni.

(6) A (3)—(5) bekezdés szerinti adatok a diákigazolvány 
kiállításától számított tíz évig kezelhetők. A határidő újra 
kezdődik, ha újabb diákigazolvány kiállítását kérik.

(7) A hallgatói azonosító a külön jogszabályban megha
tározott módon az Országos Felsőoktatási Információs 
Központ által képzett egyedi azonosító szám.”

14. § Az Ftv. 31. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A felsőoktatási intézményben államilag finanszíro

zott képzésre felvett hallgató az alapképzési szak képesítési 
követelményeiben, illetve a felsőfokú szakképzés szakmai 
és vizsgakövetelményeiben meghatározott időtartamban -  
ha e törvény másként nem rendelkezik -  nem kötelezhető 
tanulmányainak államilag nem finanszírozott képzésben 
történő folytatására.”

15. § Az Ftv. 34. §-a a következő (4)-{14) bekezdéssel 
egészül ki:

„(4) A hallgatónak joga van -  a tanulmányi követelmé
nyek teljesítésére vonatkozó értékelés kivételével -  a felső- 
oktatási intézmény döntése, intézkedése vagy mulasztása (a 
továbbiakban: döntés) ellen a hallgatói jogviszonyára vo
natkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással 
felülbírálati kérelemmel élni, az intézményi Szabályzatban 
meghatározott eljárás keretében.

(5) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése ellen a 
közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 
15 napon belül nyújthatja be a kérelmet. A kérelem tárgyá
ban, a Szabályzatban meghatározott eljárási rend szerint a 
rektor vagy a főiskolai rektor, illetve a főigazgató által 
létrehozott bizottság jár el. A bizottság létszámáról, össze
tételéről a Szabályzat rendelkezik azzal a megkötéssel, 
hogy a bizottságban a hallgatói önkormányzat képviseleté
nek mértéke egyharmad, illetve nem állami felsőoktatási 
intézmények esetén a bizottságban a fenntartó képviseletét 
is biztosítani kell.

(6) A bizottság munkájában nem vehet részt az a sze
mély,

a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntés- 
hozatalt elmulasztotta, vagy

b) aki az elsőfokú eljárásban a határozathozatalban 
közreműködött, vagy

c) az a)-b) pontban megjelölt személy Ptk. 685. § 
b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, vagy
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d) akitől az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható 
el, aki az ügy eldöntésében érdekelt.

(7) Az eljárás során a vizsgálat eredményeként a bizott
ság a következő másodfokú döntéseket hozhatja:

a) a kérelmet elutasítja;
b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja;
c) az elsőfokú határozatot megváltoztatja;
d) az elsőfokú határozatot megsemmisíti és az első 

fokon eljárt szervet vagy személyt új eljárásra és 
új határozat hozatalára utasítja.

(8) A döntést határozatba kell foglalni és meg kell indo
kolni. Az eljárás során a határozatban fel kell hívni a fi
gyelmet a jogorvoslat lehetőségére és az eljárás során a 
hallgatót legalább egy ízben személyesen meg kell hallgat
ni. Ha a hallgató szabályos értesítés ellenére nem jelenik 
meg a bizottság ülésén, úgy a személyes meghallgatásától 
el lehet tekinteni, illetve kérésére lehetővé kell tenni számá
ra, hogy észrevételeit írásban megtehesse.

(9) A tényállás tisztázására, a határidők számítására, az 
igazolásra, a határozat alakjára és tartalmára, közlésére az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. 
évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(10) A hallgató az intézmény másodfokú határozatának 
bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított 
30 napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogvi
szonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozás
sal. A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló 
1952. évi III. törvény XX. fejezetét kell alkalmazni. A 
bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet 
soron kívül bírálja el.

(11) Az ügyben másodfokon hozott határozat a közléssel 
válik jogerőssé. A jogerős határozat végrehajtható, kivéve, 
ha a hallgató a bírósági felülvizsgálatát kérte. A keresetle
vél benyújtásáról a hallgatónak az intézményt a keresetle
vél egy példányának megküldésével értesíteni kell.

(12) Az e §-ban foglaltakat a hallgatók szak-, illetve in
tézményváltoztatási kérelmei tekintetében is alkalmazni 
kell. A hallgatók kártérítési és fegyelmi ügyeiben az e §- 
ban foglaltakat az e törvény 10-11. fejezetében foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

(13) Ha az ügy nem tartozik a (4) bekezdés hatálya alá, a 
bizottság a beadványt átteszi az ügy elintézésére hatáskör
rel rendelkező illetékes szervhez és erről értesíti a bead
vány benyújtóját.

(14) E rendelkezések alkalmazásában hallgatói jogvi
szonyra vonatkozó rendelkezések: jogszabályban, valamint 
a Szabályzatban található olyan rendelkezések, amelyek a 
hallgatóra jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg.”

16. § Az Ftv. 35. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg,

hogy az oktató az (1)—(3) bekezdésben meghatározott köte
lezettségeinek teljesítése érdekében munkaidejéből mennyi 
időt köteles a munkaköri leírásában meghatározott felada
tok ellátásával a felsőoktatási intézményben tölteni.”

17. § Az Ftv. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § Az e törvény 39. § (1) bekezdésének c) és d)

pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetést megállapító 
határozat, annak közlésétől számított 30 napon belül a

bíróság előtt megtámadható. A jogerős határozat végrehajt
ható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A kereset- 
levél benyújtásáról a hallgatónak az intézményt a kereset- 
levél egy példányának megküldésével értesíteni kell.”

18. § Az Ftv. 43. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A fegyelmi eljárásban a tényállást tisztázni kell. A

fegyelmi eljárásban a hallgatót meg kell hallgatni, és lehe
tővé kell tenni számára, hogy védekezését előadja, továbbá, 
hogy bizonyítási indítvánnyal éljen. Ha a hallgató szabá
lyos értesítés ellenére nem jelenik meg a bizottsági ülésen, 
úgy a személyes meghallgatásától el lehet tekinteni. Ha 
távolmaradásának menthető indokát igazolja, meghallgatá
sára új időpontot kell kitűzni, illetve kérelmére lehetővé 
kell tenni, hogy észrevételeit írásban megtehesse. A bizo
nyítási indítvány elutasítását az eljárást befejező határozat
ban indokolni kell. A hallgató a fegyelmi eljárásban jogi 
képviselő közreműködését veheti igénybe.”

19. § Az Ftv. 46. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő 
szövegrész lép:

„(2) A jogerős kártérítési határozat, annak közlésétől 
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadható. A 
jogerős határozat végrehajtható, kivéve, ha bírósági felül
vizsgálatát kérték. A keresetlevél benyújtásáról a hallgató
nak az intézményt a keresetlevél egy példányának megkül
désével értesíteni kell.”

20. § Az Ftv. 74. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott záró
vizsgáztatási és oklevél-kiadási jog felfüggesztése esetén az 
oktatási miniszter kijelöli azt a felsőoktatási intézményt, 
amely szakindítási engedély birtokában, a felsőoktatási 
intézménnyel kötött megállapodás alapján biztosítja a záró
vizsga 96. §-ban meghatározott feltételeit és kiadja az okleve
let. A hallgató -  kérelem benyújtásával, annak kedvező elbí
rálása esetén -  jogosult más, azonos képzést folytató felsőok
tatási intézményben is záróvizsgát tenni. A képzés folytatá
sának felfüggesztésére irányuló döntés, valamint a felsőokta
tási intézmény megszűnése esetén az oktatási miniszter kije
löl valamely más, azonos képzést folytató intézményt, hogy 
megteremtse a hallgatók számára a tanulmányok folytatásá
nak lehetőségét, és államilag finanszírozott képzésben részt 
vevő hallgató esetén a képzés finanszírozásáról is intézkedik. 
Azt a felsőoktatási intézményt terheli a tanulmányokat meg
kezdett és a fogadó felsőoktatási intézményben tanulmányo
kat folytató hallgatók képzési költsége, amelynek a képzését 
-  a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő 
hátralévő részében -  az oktatási miniszter felfüggesztette. 
Az oktatási miniszter által kijelölt felsőoktatási intézmény 
köteles fogadni a hallgatókat. A tantervi követelmények 
meghatározása a fogadó intézmény hatásköre.”

21. § Az Ftv. 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„82. § Minden magyar állampolgárnak joga van -  a 83. §

keretei között -  arra, hogy az általa választott felsőoktatási 
intézményben és szakon felsőfokú tanulmányokat folytas
son, továbbá, hogy -  a jelentkezések sorrendjét meghatá
rozva -  több felsőoktatási intézménybe is jelentkezzen.”
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22. § Az Ftv. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„83. § (1) Felsőoktatási intézménybe

a) egyetemi szintű vagy főiskolai szintű alapképzés
re, valamint felsőfokú szakképzésre érettségi bi
zonyítvánnyal, illetőleg azzal egyenértékű közé
piskolai végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal, 
továbbá egyetemi vagy főiskolai szintű végzett
séget tanúsító oklevéllel;

b) szakirányú továbbképzésre egyetemi vagy főisko
lai szintű végzettséget tanúsító oklevéllel;

c) doktori képzésre egyetemi szintű végzettséget ta
núsító oklevéllel vagy azzal egyenértékű oklevéllel

lehet jelentkezni.
(2) Az érettségi bizonyítvány felsőoktatásban való felvé

telre jogosít. A felvételi kérelmek elfogadásáról a felsőokta
tási intézmény az érettségi bizonyítvány és a (6)—(8) be
kezdésben meghatározottak alapján dönt.

(3) Az ötévesnél hosszabb tanulmányi idejű egyetemi 
képzés alatt kivételesen engedélyezhető a doktori tanulmá
nyok megkezdése, ha a hallgató már a doktori képzés 
szakterületének minden tárgyából vizsgát tett.

(4) Egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben és felső
fokú szakképzésben a felvételi kérelmek elbírálásának 
rendjét és a felvételi eljárás szabályait, továbbá a felsőokta
tási intézmények feladatait a Kormány rendeletben állapítja 
meg. A kormányrendelet meghatározza azokat a minőségi 
követelményeket, amelyeket az államilag finanszírozott és 
a költségtérítéses képzésre jelentkezők esetében egyaránt 
érvényesíteni kell. Rendelkezik az alapképzési szakok 
szakcsoportjaihoz tartozó érettségi vizsgatárgyak közzététe
léről. A felvételi eljárás megszervezése és lebonyolítása -  a 
rendeletben meghatározottak szerint -  a felsőoktatási in
tézmények feladata. A hitéleti képzés tekintetében a kor
mányrendelet nem tartalmazhat előírást. Egyházi felsőokta
tási intézmény a felvételre jelentkezés előfeltételeként ki
kötheti valamely vallás, világnézet elfogadását.

(5) A felsőoktatási intézmény felsőfokú szakképzésben, 
alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, doktori kép
zésben a Szabályzatában határozza meg a felvételi eljárás 
szabályait és a felvételi követelményeket. Költségtérítéses 
képzésre jelentkezők esetében a Szabályzat az államilag 
finanszírozott képzésre jelentkezőkétől eltérő rendelkezé
seket is megállapíthat.

6) A (2) és (4) bekezdéshez kapcsolódóan a felsőoktatási 
intézmények az alapképzési szakok szakcsoportjait figye
lembe véve szakterületenként egységesen határozzák meg, 
hogy a felvételhez a jelentkezőknek az érettségi vizsga 
egyes vizsgatantárgyaiból milyen szintű követelményekre 
épülő érettségi vizsgát kell tenniük. A felsőoktatási intéz
mények a felvételi kérelem elbírálásakor továbbá figyelem
be vehetik, illetve figyelembe veszik -  jogszabályban meg
határozottak szerint -  a középiskolai tanulmányok során 
kapott osztályzatokat, a sporteredményeket, valamint a 
középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményeket.

(7) Az egyetemi vagy főiskolai szintű tanulmányokhoz 
szükséges különleges képesség vagy a megszerezhető szak- 
képzettséggel betölthető munkakör sajátos alkalmazási 
feltételei miatt a felsőoktatási intézmény kormányrendelet
ben meghatározott módon alkalmassági vizsgát jogosult 
tartani, amennyiben e képességről az érettségi vizsga kere

tében nem, vagy nem megfelelő módon lehet meggyőződni. 
Az intézmény köteles gondoskodni arról, hogy az alkal
massági vizsgákat olyan időpontban tartsa meg, mely a 
jelentkezők számára lehetővé teszi, hogy élhessenek a (6) 
bekezdésben biztosított jogukkal.

(8) A felsőoktatási intézmény a felvételt meghatározott 
munkakör betöltéséhez, meghatározott időtartamú szakmai 
gyakorlathoz, korábban szerzett végzettséghez, szakkép
zettséghez kötheti.

(9) A felsőoktatási intézménynek a (6)—(8) bekezdés 
alapján meghatározott követelményeket a felvételi kérel
mek benyújtási határideje előtt legalább két évvel korábban 
nyilvánosságra kell hoznia.

(10) A felsőoktatási intézmény szakirányú továbbkép
zésben és kiegészítő alapképzésben, továbbá második, 
illetve további alapképzésben az e törvény 83. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott feltételeken túlmenően a 
felvételt a Szabályzatában további követelményekhez 
kötheti.

(11) Fia a fogyatékossággal élő jelentkezőt középiskolai 
tanulmányai során mentesítették az idegen nyelv vagy más 
érettségi tantárgy alól, illetve engedélyezték, hogy tudásá
ról az állapotának megfelelő módon adjon számot, a men
tesítést a felvételi eljárásban is biztosítani kell, ha ezt a 
hallgató a felvételi eljárás alkalmával igazolja.

(12) A felsőoktatási intézmények az intézményben folyó 
képzésről, a tanulmányok elvégzésének feltételeiről rend
szeres tájékoztatást adnak; a felvételi feltételeket és köve
telményeket pedig évente, a (9) bekezdésben foglaltakat 
figyelembe véve megfelelő időben és módon közzéteszik.

(13) A felsőoktatási intézmény -  az oktatási miniszter
nek az első évre felvehető államilag finanszírozott hallgatói 
létszám képzési szintek, valamint szakok, szakcsoportok 
szerinti megosztásáról az FTT állásfoglalásának figyelem- 
bevételével hozott döntése alapján -  évenként állapítja meg 
a szakra, szakcsoportra, karra, intézménybe felvehető hall
gatók keretszámát.

(14) A felsőoktatási intézménybe felsőfokú szakképzés
re, alapképzésre vagy a szakirányú továbbképzésre való 
felvételről a felsőoktatási intézmény e célra szervezett 
bizottsága, a doktori képzésre való felvételről az egyetem 
doktori tanácsa dönt. A bizottság, illetőleg a tanács felvételt 
megtagadó első fokon hozott döntése ellen e törvény 34. §- 
ában meghatározottak szerint jogorvoslattal lehet élni.

(15) A felvételi eljárással kapcsolatos állami és intézmé
nyi feladatok koordinálását és segítését az Országos Felső- 
oktatási Információs Központ biztosítja, amely a jelentkező 
személyes adatait [arcképét, családi és utónevét, születési 
helyét és idejét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, anyja 
nevét, állampolgárságát, aláírását, valamint a (4) bekezdés 
szerinti kormányrendeletben meghatározott, a felvételi 
eljáráshoz kapcsolódó egyéb adatait] az adott év felvételi 
eljárását követő első félév kezdetétől számított hatvanadik 
napig, illetve a felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati 
eljárás befejezéséig jogosult kezelni. Az adatkezelés jog
szerűségéért az oktatási miniszter felelős.

(16) A magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel 
nyerhetnek felsőoktatási intézményekbe felvételt

a) az Európai Gazdasági Térséghez tartozó orszá
gok állampolgárai;
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b) nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alap
ján a magyar állampolgárral azonos elbírálás alá 
eső külföldi állampolgárok;

c) azon állam polgárai, amelyben a magyar állam
polgár a viszonosság elve alapján veheti igénybe 
az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait.

(17) A (16) bekezdés alá nem tartozó külföldi hallgatók 
felvételi eljárásáról az intézmény a Szabályzatában rendel
kezik.

(18) Külföldi állampolgárok Magyarországon folyó ta
nulmányainak szabályait a Kormány rendeletben határozza 
meg.”

23. § (1) Az Ftv. 95. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

„(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt 
vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi követelmé
nyek teljesítése, kreditrendszerű képzésben, továbbá az 
előírt kreditpontok megszerzése és ezek alapján a végbizo
nyítvány megléte.”

(2) Az Ftv. 95. §-a a következő (7)—(8) bekezdésekkel 
egészül ki:

„(7) Ha e törvény másként nem rendelkezik, az oklevél 
kiadásának feltétele az alapképzési szakok és szakirányú 
továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 
kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben a záró
vizsgára bocsátás előfeltételeként előírt államilag elismert 
vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga (a továbbiakban: 
nyelvvizsga) követelmény teljesítése.

(8) Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig 
záróvizsgáját nem teljesíti, azt hallgatói jogviszonya meg
szűnését követően bármikor leteheti a záróvizsga letétele 
idején hatályos képesítési követelményeknek a záróvizsgá
ra vonatkozó rendelkezései alapján.”

24. § (1) Az Ftv. 97. §-a (1) bekezdésének első mondata 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„A sikeres záróvizsga és -  ha e törvény másként nem 
rendelkezik -  az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását 
követő 30 napon belül a felsőoktatási intézmény kiállítja és 
kiadja az oklevelet a jogosult részére.”

(2) Az Ftv. 97. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A hallgató kérésére a felsőoktatási intézmény ma

gyar nyelvű oklevélmellékletet állít ki az Európai Bizottság 
és az Európa Tanács által kidolgozott oklevélmelléklet 
szerint. A hallgató kérésére és költéségére az oklevélmel
lékletet angol nyelven is ki kell adni.”

25. § (1) Az Ftv. 123. §-ának (8) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

„(8) 2010. december 31-ig foglalkoztatás és program- 
akkreditáció szempontjából egyenértékűnek kell tekinteni a 
felsőoktatási intézményekben a habilitáció, egyetemi, főis
kolai tanári kinevezés, egyetemi docensi kinevezés feltéte
leként e törvényben előírt doktori fokozattal az 1990. évi 
XII. törvényben meghatározott díjakat, a testkulturális 
felsőoktatásban az Olimpiai Játékokon, felnőtt világbajnok
ságon, felnőtt Európa-bajnokságon elért első három helye
zés valamelyikét, továbbá a művészeti karon, szakon előírt

DLA mesterfokozattal az 1991. évi XXXI. törvényen ala
puló kormányrendeletben meghatározott, illetve miniszteri 
rendeletek alapján adományozható művészeti díjakat, vagy 
a MAB által ezekkel egyenértékűnek tekintett külföldi 
művészeti elismeréseket. E rendelkezés figyelembevételé
vel az egyetemi, főiskolai tanár, illetve egyetemi docens 
felsőoktatási intézménybe egy alkalommal nevezhető ki.”

(2) Az Ftv. 123. §-a a következő (10) bekezdéssel 
egészül ki:

„(10) Amennyiben a 86. § (2) bekezdése szerint a ké
pesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a 
követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egyetemi 
és főiskolai szintű képzésre felvett hallgatók, akik a beirat
kozás évében legalább a 40. életévüket betöltik.”

26. § Az Ftv. 124/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a megbí
zási idő lejárta előtti visszahívásra -  nyolc nappal az ülés 
napja előtt megküldött írásbeli előterjesztésre -  az intéz
mény vezetője, illetőleg a Szabályzatban meghatározott 
testületek véleményének megkérését követően minősített 
többséggel hozott döntés alapján az a testület jogosult, 
amely a vezetőt megválasztotta, megbízására, illetve kine
vezésére javaslatot tett. A visszahívást a testületnél a jog
szabályok alapján kinevezésre, illetőleg felmentésre jogo
sult is kezdeményezheti.”

27. § (1) Az Ftv. 124/E. §-ának b) pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:

,,b) felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által 
végzett, hallgatói jogviszonyt eredményező szakképzés, 
amely beépül a felsőoktatási intézmény főiskolai, egyetemi 
szintű képzésébe és egyben az Országos Képzési Jegyzék
ben szerepelő felsőfokú szakmai képesítést ad;”

(2) Az Ftv. 124/E. §-ának n) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

,,n) diákotthon (kollégium, szakkollégium): a felsőokta
tási intézmény vagy más fenntartó által létesített intézmény, 
amely hallgatók elhelyezésére, lakhatására szolgál. A di
ákotthonok részeként, vagy önállóan működő szakkollégi
umok az egyetemi, főiskolai tanulmányokhoz kapcsolódóan 
saját program kidolgozásával biztosítják a minőségi képzés, 
a tehetséggondozás, a kulturált életvitel, az egészséges 
életmód, a közéleti szerepvállalásra, az értelmiségi felada
tokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeit.”

(3) Az Ftv. 124/E. §-a a következő x) ponttal egészül ki:
„x) végbizonyítvány (abszolutórium) : a tantervben előírt

vizsgák eredményes letételét és -  a nyelvvizsga letételének 
és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével 
-  más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a 
szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok 
kivételével a képesítési követelményekben előírt 
kreditpontok (ezen belül a kötelező és kötelezően választ
ható tantárgyakhoz rendelt összes kreditpont) megszerzését 
igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy 
a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetel
ménynek mindenben eleget tett. A végbizonyítványt a fel
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sőoktatási intézmény vezetője -  karokra tagozódó felsőok
tatási intézményben az intézményvezető által átadott hatás
körben a dékán, kari főigazgató -  irja alá a hallgató lecke
könyvében.”

(4) Az Ftv. 124/E. §-a a következő zs) ponttal egészül ki:
,js ) a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos jo 

gállású külföldi hallgató: az illetékes hatóság által kiállí
tott, a Magyar Köztársaság területére érvényes letelepedési, 
illetve bevándorlási engedéllyel rendelkező nem magyar 
állampolgárságú, valamint a külön jogszabály értelmében 
menekültnek minősülő személy a személyazonosító igazol
vány, illetőleg a letelepedési engedély okmány kiállításának 
napjától.”

28. § Az Ftv. a következő 127. §-sal egészül ki:
„127. § (1) A felsőoktatási intézmény feladatainak ellá

tásához szükséges feltételek (így különösen oktatás, kuta
tás, diákotthoni ellátás) megteremtéséhez a Kormány által 
meghatározott feltételek szerint, az államháztartási körön 
kívüli befektetők is bevonhatók.

(2) A felsőoktatási intézmény, továbbá alapítvány, egye
sület, gazdálkodó szervezet, illetőleg más szervezet (jogi 
személy) vagy természetes személy a felsőoktatási hallga
tók lakhatásának biztosítása céljából felsőoktatási kollégi
umot létesíthet és tarthat fenn. A kollégium működési en
gedélyét a hatályos jogszabályokban foglalt engedélyek és 
a kollégiumi alapszolgáltatások keretében meghatározott, a 
kollégium használatára vonatkozó feltételek meglétekor a 
felsőoktatási intézmény, egyházi fenntartású kollégiumok 
esetében az egyház adja ki. Az engedélyek és feltételek 
meglétét a működési engedélyt kiadó felsőoktatási intéz
mény, illetőleg egyház jogosult ellenőrizni.

(3) Az Oktatási Minisztérium a jogi személyiséggel ren
delkező egyházi fenntartóval kötött megállapodásban -  a 
felsőoktatási kollégiumok támogatásának gyakorlatával 
megegyező mértékben -  határozza meg a hallgatók elhe
lyezésére szolgáló kollégiumi férőhelyek költségvetési 
támogatását.

(4) A felsőoktatási intézmény -  az egyházi fenntartó ki
vételével -  a fenntartóval kötött megállapodásban -  e tör
vény 9/A. § (2) bekezdése szerint biztosított előirányzatból, 
valamint egyéb bevételeiből -  a szolgáltatás minőségének 
figyelembevételével határozza meg a hallgatók elhelyezésé
re szolgáló kollégiumi férőhelyek költségvetési támogatá
sát, továbbá a hallgatói önkormányzat működését és jogo
sultságait.

(5) Felhatalmazást kap az oktatási miniszter, hogy a 
megállapodás tartalmi követelményeit rendelettel határozza 
meg.”

29. § Az Ftv. a következő 128. §-sal egészül ki:
„128. § Az egyetemi tanári, főiskolai tanári kinevezéssel 

rendelkezőkkel -  e törvény 113. §-a (2) bekezdésének, 114. 
§-a (5) bekezdésének és 18. §-a (4) bekezdésének eltérő 
rendelkezéseit figyelembe véve -  felsőoktatási intézmény
ben új munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony 
csak a 14. § (1) bekezdésében, a 17. § (4) bekezdésében és 
a 18. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállá
sa esetén létesíthető.”

30. § Az Ftv. a következő 129. §-sal egészül ki:
„129. § A felsőoktatási intézmények alapképzésben a 

2003-2005 közötti időszakban az Ftv. 84-86. §-aiban fog
laltaktól eltérő szerkezetű, tartalmú és időtartamú képzést a 
képesítési követelmények módosítása alapján az oktatási 
miniszter külön engedélyével indíthatnak.”

31. § (1) Az Ftv. 1. számú melléklete „II. Főiskolák” 
fejezetének „ A) Állami főiskolák” címe az abc betűrend
je szerinti sorrendben a következő szövegrésszel egészül 
ki:

„Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös”

(2) Az Ftv. 1. számú melléklete „II. Főiskolák” fejezeté
nek „ B) Nem állami főiskolák b) Magán, illetve alapítvá
nyi főiskolák” címe az abc betűrendje szerinti sorrendben a 
következő szövegrésszel egészül ki:

„Harsányi János Főiskola, Budapest”

(3) Az Ftv. 1. számú melléklete „II. Főiskolák” fejezeté
nek „ B) Nem állami főiskolák a) Egyházi főiskolák” címe 
alatt „Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola, 
Budapest” helyébe „Sola Scriptura Teológiai Főiskola, 
Budapest” szövegrész lép.

32. § Az Ftv. 2. számú melléklete „A hallgatók adatai” 
című fejezetének utolsó mondata helyébe a következő ren
delkezés lép:

„A hallgatók nevét, születési helyét és idejét, valamint 
lakóhelyét és tartózkodási helyét tartalmazó adatokról ké
szült nyilvántartás adatait az Országos Felsőoktatási Infor
mációs Központ számára az adatvédelmi törvény rendelke
zései szerint át kell adni.”

33. § (1) Ez a törvény -  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 
-  a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az Ftv. -  e törvény 22. §-ával megállapított -  83. §-a 
(16) bekezdésének a) pontja az Európai Unióhoz történő 
csatlakozásról szóló nemzetközi egyezményt kihirdető 
törvény hatálybalépésének napján, e törvény 31. § (1) be
kezdése 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Egyetemi szintű és főiskolai szintű alapképzésben és 
felsőfokú szakképzésben az emelt szintű érettségi vizsga 
hatálybalépéséig a felvételi eljárás részeként a felvételi 
vizsga követelményeit kormányrendelet állapítja meg. A 
felsőoktatási intézmények a 2005. évet megelőzően teljesí
tett érettségi vizsga eredményeit az érettségi vizsga vizsga- 
szabályzatában, valamint a felvételi eljárásról és felvételi 
követelményekről szóló szabályzatban meghatározottak 
szerint kötelesek elfogadni.

(4) E törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján a szakkö
zépiskolában folyó felsőfokú szakképzésben első alkalom
mal a 2005. szeptember 1-jétől első évfolyamon tanulmá
nyokat kezdő résztvevőkkel kell hallgatói jogviszonyt lé
tesíteni.

(5) Az e törvény 13. §-ával megállapított Ftv. 29. § (3) 
bekezdés c) pontjában meghatározott hallgatói azonosítóra 
vonatkozó rendelkezés hatálybalépéséről jogszabály ren
delkezik.

(6) E törvény 25. §-ának (2) bekezdésében foglalt ren
delkezést az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben
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azon hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni 
kell, akik a megkezdett tanulmányaik során a szak képesí
tési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt 
betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik 
az intézményi Szabályzatban foglaltak szerint időpont 
megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követel
ményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére, és 
ezen időpontig betöltik 40. életévüket.

(7) E törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül 
a felsőoktatási intézményeknek módosítaniuk kell az in
tézményi Szabályzatukat az e törvény 15. §-ával megállapí
tott Ftv. 34. § (4)—(14) bekezdésben, az e törvény 23. § (2) 
bekezdésével megállapított Ftv. 95. § (7) bekezdésében 
foglaltak alapján.

(8) Az e törvény 24. §-ában megállapított 97. § (1) be
kezdését a törvény hatálybalépésekor hallgatói jogviszony
ban álló, valamint azokra a személyekre is alkalmazni kell, 
akik az intézményi Szabályzatban foglaltak szerint -  az idő
pont megállapításával -  engedélyt kaptak a nyelvvizsga köve
telményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére.

(9) Az e törvény hatálybalépése előtt adományozott főis
kolai címzetes tanári cím a főiskolai magántanári címmel 
egyenértékű.

(10) E törvény 15. §-ában meghatározott jogorvoslati 
rendszert a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell.

(11) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti

a) az Ftv. 2. §-ának (2) bekezdésében, a 7/A. §-ának 
(1) bekezdésében, a 9/A. §-ának (1) bekezdésé
ben, a 27. §-ának (1) bekezdésében, a 74. §-a (1) 
bekezdésének f i  pontjában, a 81. §-a (2) bekez
désének f i  pontjában, a 81. §-ának (4) bekezdé
sében, a 84. §-ának (1)—(4) bekezdésében, a 85. 
§-ának (1) bekezdésében, a 95. §-ának (1) be
kezdésében, a 97. §-ának (7) bekezdésében az 
„akkreditált iskolai rendszerű” szövegrész, to
vábbá a 10/A. §-a (1) bekezdésének a), b) pont
jában a „pályázat alapján” szövegrész, a 15. § 
(1) bekezdésében „az intézményi tanács egyetér
tésével” szövegrész; a 15. § (2) bekezdésében az 
„egyebekben” szövegrész; a 30. §-ának (5) be
kezdésében „a felsőoktatási intézmény ellen- 
jegyzése mellett” szövegrész; a 34. §-ának (2) 
bekezdésében a „hallgatói” szövegrész; a 34. §- 
ának (3) bekezdésében a „hallgatókat” szöveg
rész; a 41. §-ának (1) bekezdésében a „kivéve, 
ha a tényállás egyébként is tisztázható” szöveg
rész; a 84. §-a (2) bekezdésének b) pontjának 
második francia bekezdésében a „főiskolai” szö
vegrész; a d) pontjának első francia bekezdésé
ben az „egyetemi” szövegrész; a 85. §-ának (5) 
bekezdésében a „de” kötőszó, a 97. §-ának (3) 
bekezdésében az „avatás” szövegrész; a 101. §- 
ban a „magyar hatósági” szövegrész; a 113. §- 
ának (2) bekezdésében a „83. § (5) bekezdésé
ben, valamint a 85. § (4) bekezdésében” szöveg
rész;

b) a 17. § (5) bekezdése; a 74/A. § (5) bekezdése; a 
78/A. §, a 89. § (2)—(4) bekezdése.

(12) Az Ftv. 7. §-a (4) bekezdésében az „alapfeladatainak 
körét” szövegrész helyébe „feladatainak körét” szövegrész; 
az Ftv. 7. §-a (8) bekezdésében az „iskolai rendszerű felső
fokú szakképzést” szövegrész helyébe az „iskolai rendszerű 
emeltszintű szakképzést” szövegrész; az Ftv. 9/A. § (1) be
kezdésében a gondolatjelet követően „az állami felsőoktatási 
intézményekben” szövegrész helyébe „a felsőoktatási intéz
ményekben” szövegrész; az Ftv. 9/H. §-a (4) bekezdésében 
„a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről 
szóló 1991. évi XXXII. törvényben meghatározott kárpótlás
ban érdekelt egyházak jogi személyei által létesített egyházi 
felsőoktatási intézmények fenntartásához és fejlesztéséhez -  
a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak
ról szóló 1990. évi IV. törvény rendelkezéseinek szem előtt 
tartásával, továbbá a Magyar Köztársaság és az Apostoli 
Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi köz- 
szolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, 
valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 
20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről 
szóló 1999. évi LXX. törvényre, és az abban foglaltaknak az 
azonos jogok érvényesítése érdekében az érintett egyházakra 
történő kiterjesztésére tekintettel” szövegrész helyébe a 
„fenntartásához és fejlesztéséhez” szövegrész; az Ftv. 9/B. §- 
a (5) bekezdésében a „mértékét növelő tényezőket” szöveg
rész helyébe a „mértékét növelő tényezőként” szövegrész; az 
Ftv. 10. §-ának (4) bekezdésében az „FTT” szövegrész he
lyébe „Felsőoktatási és Tudományos Tanács (a továbbiak
ban: FTT)” szövegrész; az Ftv. 10/A. §-a (1) bekezdésének 
a), b) pontjában a „3” számjegy helyett a „három” szöveg
rész; az Ftv. 11. §-a (5) bekezdése b) pontjának „más kutató
helynek a felsőoktatási intézményben kihelyezett” szöveg
rész helyébe „más kutatóhelynek kihelyezett, a felsőoktatási 
intézmény” szövegrész; az Ftv. 11. §-a (6) bekezdése beveze
tő mondatában „A (4) bekezdésében” szövegrész helyébe 
„Az (5) bekezdésben” szövegrész; az Ftv. 26. § (4) bekezdé
sében „a dr. Habil, cím” szövegrész helyébe „a dr. habil, 
cím” szövegrész; az Ftv. 30. §-a (5) bekezdése a) pontjában 
„a Munka Törvénykönyve” szövegrész helyébe „az Mt.” 
szövegrész; az Ftv. 30. §-a (5) bekezdése b) pontjában az 
„1969. évi III. törvény” szövegrész helyébe „az 1999. évi 
LXXVI. törvény” szövegrész; az Ftv. 31. §-a (2) bekezdésé
nek a) pontjában „állami felsőoktatási intézmény” szöveg
rész helyébe „állami felsőoktatási intézményben” szöveg
rész; az Ftv. 31. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe 
„nem állami felsőoktatási intézményben államilag nem fi
nanszírozott képzésben a felsőoktatási intézmény Szabályza
ta” szövegrész; az Ftv. 33. §-a (1) bekezdése bevezető mon
data helyébe „A felsőoktatási intézmény oktatói, tudományos 
kutatói jogosultak, különösen” szövegrész; az Ftv. 40. § (2) 
bekezdésében az „Állami felsőoktatási intézményben” szö
vegrész helyébe „felsőoktatási intézményben” szövegrész; az 
Ftv. 56/A. §-a (1) bekezdésében „az oktatási miniszter ter
jeszti elő” szövegrész helyébe „az oktatási miniszter a fenn
tartóval egyetértésben terjeszti elő” szövegrész; az Ftv. 56/A. 
§ (2) bekezdésében „és megbízását -  a törvényességi feltéte
lek fennállása esetén” szövegrész helyébe „és megbízását a 
fenntartóval egyetértésben -  a törvényességi feltételek 
fennállása esetén szövegrész; az Ftv. 59. §-a (2) bekezdé
sében „az akkreditált felsőfokú iskolai rendszerű szakképzé
sek” szövegrész helyébe „a felsőfokú szakképzések” szöveg-
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rész; a 74. § (1) bekezdésének h) pontjában a
„záróvizsgáztatási és oklevél-kiadási jog gyakorlását” szö
vegrész helyébe a „képzés folytatásának jogát vagy a záró
vizsgáztatási és oklevél-kiadási jog gyakorlását” szövegrész; 
az Ftv. 74/A. § (2) bekezdés b) pontjának a „külön jogsza
bályban meghatározott” szövegrész helyébe „az e törvényben 
vagy külön jogszabályban meghatározott” szövegrész; az 
Ftv. 76. §-a (3) bekezdése a) pontjának „véleményezi állami 
felsőoktatási intézmény” szövegrésze helyébe „véleményezi 
felsőoktatási intézmény” szövegrész; az Ftv. 81. §-a (4) be
kezdésében a „továbbá a doktori képzés feltétele” szövegrész 
helyébe a „továbbá egyetemen a doktori képzés feltétele” 
szövegrész; az Ftv. 97. § (4) bekezdésében „a képzés nyel
vén kell kiadni” szövegrész helyébe „a képzés nyelvén is ki 
kell adni” szövegrész; az Ftv. 111. §-a (3) bekezdésében a 
„szabályzatban” szövegrész helyébe a „Szabályzatban” szö
vegrész; az Ftv. 115. §-ának (1) bekezdésében „A katonai 
felsőoktatási intézmények” szövegrész helyébe „A katonai 
felsőoktatási intézmény” szövegrész; az Ftv. 117. §-ának 
második mondatában a Jogszabályban” szövegrész helyébe 
a „törvényben” szövegrész; az Ftv. 120. § (2) bekezdésében 
„a 20. § (1)—(2) bekezdésében” szövegrész helyébe „a 20. § 
(2)—(3) bekezdésében” szövegrész lép.

(13) Az Ftv. 114. (5) bekezdése kiegészül „a 85. § (4) 
bekezdésében” szövegrésszel.

(14) E törvény 22. §-ával megállapított Ftv. 83. § (6)-(8) 
bekezdése alapján meghatározott, a 2005. évi felvételre 
vonatkozó követelményeket 2003. szeptember 1-jéig kell 
közzétenni.

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

KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A KFKI Atomenergia Kutatóintézet igazgatója 
pályázatot hirdet

a következő tudományos munkakörök betöltésére

1. Tudományos igazgatóhelyettes

A munkakör 2004. január 1-jétől tölthető be. A megbízás 
legfeljebb 3 évre szól.

A tudományos igazgatóhelyettes feladata:
Tudománypolitikai, kutatástervezési és -szervezési, irá

nyítási ügyekben közreműködik a kutatóintézet tudomá
nyos koncepciójának, célkitűzéseinek meghatározásában, 
szervezetének kialakításában, tudományos terveinek, be
számolóinak összeállításában, végrehajtásuk irányításában, 
megszervezésében és az eredmények kiértékelésében. Ösz- 
szehangolja a tudományos laboratóriumok kutatási munká
ját, a kutatásfejlesztési tervek és a szerződéses kötele- 
zeuségek megvalósítását, illetve végrehajtását. Kezde
ményezi és szorgalmazza az eredményes kutatómunka vég

zéséhez szükséges szervezési, személyi és anyagi intézkedé
sek megtételét, a műszerezettség és a korszerű műszaki szín
vonal megteremtését, illetve fejlesztését. Felügyeli a publi
kációs tevékenységet, a konferenciákon való részvételt, ren
dezvények szervezését, a nemzetközi együttműködéseket.

2. Az alábbi tudományos laboratóriumok laboratóri
umvezetői munkaköreinek betöltésére:

Alkalmazott Reaktorfizikai laboratórium 
Anyagszerkezeti laboratórium 
Fűtőelem és Reaktoranyag laboratórium 
Reaktoranalízis laboratórium 
Sugárvédelmi és környezetfizikai laboratórium 
Szimulátor laboratórium 
Termohidraulikai laboratórium

A munkakörök 2004. január 1-jétől tölthetők be. A 
megbízások legfeljebb 3 évre szólnak.

A laboratóriumvezetők feladata:
Közreműködnek a kutatóintézet tudományos koncepció

jának, célkitűzéseinek meghatározásában.
Feladatuk a laboratórium szakemberállományának fej

lesztése, beleértve az egyetemi kapcsolatokat, a posztgraduális 
képzést, a doktori ösztöndíjasok felvételét, a tudományos 
minősítések, valamint szükség esetén a minőségi cserék elő
készítését. Nyomon követik és elősegítik a laboratórium terü
letére eső témák és projektek keretében folyó munkát. A labo
ratóriumvezetők maguk is lehetnek téma-, illetve projekt
vezetők. A laboratóriumvezető felelős a laboratórium tudo
mányos fejlesztési, szervezési, gazdasági tevékenységének az 
érvényes szabályoknak megfelelő viteléért.

A pályázókkal szembeni követelmények:
-  egyetemi végzettség;
-  idegen nyelv ismerete;
-  megfelelő szakmai és vezetési gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell
a munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudományos 

elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
-  az oklevelek hiteles másolatát;
-  részletes önéletrajzot;
-  három hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt;
-  a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának és 

illetményének megjelölését;
-  eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredmé

nyeinek ismertetését;
-  nyelvismeretének megjelölését.

Amennyiben a pályázó a KFKI Atomenergia Kutató- 
intézet munkatársa, úgy a mellékleteket nem kell csatolni.

A pályázatot a KFKI Atomenergia Kutatóintézet igazga
tójához -  levélcím: 1525 Budapest 114. Pf. 49. -  kell be
nyújtani a közzétételtől számított 30 napon belül.

Dr. Gadó János s. k. 
igazgató
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Az MTA FKK Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 
pályázatot hirdet

igazgatóhelyettesi teendők ellátására

A megbízás 2004. január 1-től 2008.december 31-ig ér
vényes.

Feladata:
-  az igazgató távollétében képviseli és helyettesíti őt,
-  segíti az igazgatót napi tudományos tevékeny

ségében,
-  az általános igazgatási feladatok, tervezés, beszámol

tatás, tudományszervezés aktuális feladatainak ellá
tása,

-  hazai és külföldi kapcsolattartás.

A pályázókkal szembeni követelmény:
-  legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá

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

lelő gyakorlat.

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

illetményének megjelölését,
-  az eddigi szakmai munkásságát, tudományos ered

ményeinek ismertetését,
-  nyelvismeretek megjelölését,
-  munkakör ellátására vonatkozó tudományos elkép

zeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
-  az oklevelek hiteles másolatát,
-  részletes szakmai önéletrajzot,
-  három hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.

Amennyiben a pályázó a Geodéziai és Geofizikai Kuta
tóintézet munkatársa, úgy a mellékelni kért okmányokat 
nem kell csatolni. A pályázatokat az MTA FKK Geodéziai 
és Geofizikai Kutatóintézet igazgatójához -  levélcím: 9401 
Sopron, Pf. 5. -  ell benyújtani legkésőbb a megjelenéstől 
számított 30 napon belül.

Dr. Závoíi József s. k. 
igazgató

Az MTA Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és 
Geofizikai Kutatóintézet 

pályázatot hirdet

főosztályvezetői teendők ellátására

A megbízás 2004.január 1-től 2008.december 31-ig ér
vényes.

A meghirdetett főosztályvezetői munkahely:
Geofizikai Főosztály

Feladata:
-  koordinálja a Főosztály különböző kutatói csoportjai

nak munkáját,
-  közreműködik a kutatóintézet koncepcióinak kialakí

tásában,
-  szervezi, irányítja és ellenőrzi a Főosztály feladatai

nak teljesítését.

A pályázókkal szembeni követelmény:
-  legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá

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

lelő 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 keletű 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 FKK Geodé
ziai és Geofizikai Kutatóintézet igazgatójához -  levélcím: 
9401 Sopron, Pf. 5. -  kell benyújtani legkésőbb a megjele
néstől számított 30 napon belül.

Dr. Závoíi József s. k.
igazgató

Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetének igazgatója 
pályázatot hirdet

az Állattani Osztály,
Biotechnológiai Osztály,
Gyombiológiai Osztály,

Kórélettani Osztály,
Növénykórtani Osztály,
Ökotoxikológiai Osztály 

és a Szcrveskcniiai Osztály osztályvezetői

munkaköreinek betöltésére

Az osztályvezetői munkakörök 2004. január 1-től tölthe
tők be. A megbízások maximum 5 évre szólnak. A vezetők 
feladata az osztály tudományos, szervezési, gazdasági tevé
kenységének felelős vezetése, a jogszabály, továbbá az
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intézet szervezeti és működési szabályzatának, illetve belső 
előírásainak megfelelően.

Pályázati feltételek:

-  egyetemi oklevél
-  tudományos fokozat
-  az osztály profiljának megfelelő szakmai gyakorlat
-  két idegen nyelv ismerete

A pályázatnak külső pályázó esetén tartalmaznia kell:

-  részletes önéletrajzot
-  a jelenlegi munkahely, munkakör, beosztás, fizetés és 

eddigi szakmai és publikációs tevékenység, szakmai 
kapcsolatok ismertetését

-  iskolai végzettséget, nyelvtudást és tudományos mi
nősítést igazoló oklevélmásolatot

-  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo
nyítványt

Mind belső, mind külső pályázó esetén a pályázathoz 
csatolni kell az osztály munkájára, személyi állományára, 
fejlesztésére vonatkozó koncepciót.

A pályázattal kapcsolatos további tudományos és 
szakmai elvárásokról felvilágosítást Dr. Barna Balázs 
tudományos igazgatóhelyettes ad (tel. 4877521, fax. 
4877555).

A pályázatokat a közzétételtől számított 30 napon belül 
kell benyújtani az intézet igazgatójának (1022 Budapest, 
Herman Ottó út 15.).

Dr. Kőmíves Tamás s. k. 
igazgató

FELHÍVÁSOK

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági 
tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztés
sel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a mű
szaki és természettudományi egyesületek, az érdekvédelmi 
szervezetek vezetőit, ill. tisztségviselőit és a Gábor Dénes- 
díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente 
átadásra kerülő belföldi Gábor Dénes-díjra terjesszék fel 
azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív 
szellemű szakembereket, akik:

-  kiemelkedő műszaki-szellemi tevékenységet folytat
nak,

-  jelentős szellemi alkotást hoztak létre,
-  személyes közreműködésükkel nagyon jelentős 

mértékben járulnak hozzá intézményük innovációs 
tevékenységéhez,

-  a környezet védelme területén kimagasló eredményt 
értek el.

A felterjesztés megkívánt tartalma:

I. Adatlap A jelölt neve (asszonyoknál leánykori nevet
is), születési hely, év, hó, nap 
pontos lakcím (irányító számmal) és telefon 
munkahely neve, címe, telefonszáma, 

munkahelyi beosztás;
A felterjesztő (jelölő) személy neve, beosztá

sa, telefonszáma;
A felterjesztő szervezet neve, címe;
A felterjesztés ügyintézőjének (ha nem azo

nos a jelölővel) neve, címe, telefonszáma; 
Az ajánlók neve, munkahelye, beosztása, 

levelezési címe, telefonja.
II. Jelölés A felterjesztés (jelölés) indoklása, a felterjesz

tő aláírásával (legfeljebb 3 db A4-es gépelt 
oldal terjedelemben).

Mellékletek 1. A jelölt szakmai képzettségének és mun
kásságának max. 2 oldal terjedelmű ismer
tetése;

2. Az indoklásban hivatkozott alkotás(ok), ill. 
szakmai eredmények listája (a jelentős ta
lálmányokról, szabadalmakról, egyéb jogi 
védettséget élvező teljesítményekről, hazai 
és nemzetközi kutatási-fejlesztési projek
tekről vagy nemzetközileg is magasan idé
zett tanulmányokról, cikkekről);

3. Két, ajelölt szakmájában országosan elis
mert, tekintélyes szakembernek a jelölt 
kitüntetését támogató, max. 1-1 oldal ter
jedelmű ajánló levele.

Egyéb A felterjesztő (jelölő) személy részére meg
címzett és felbélyegzett 2 db kisméretű vá
laszboríték.

Az adatlapot, a jelölést és a mellékleteket (szakmai élet
rajz, listák, ajánló levelek) tartalmazó felterjesztéseket 
összefűzve, a NOVOFER Alapítvány címére (1112 Buda
pest, Hegyalja út 86.) 1 eredeti és 2 másolati példányban 
kell megküldeni.

A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy 
ajánló leveleket nem tartalmazó) felterjesztéseket a Kuratóri
um formai okból, további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A CD-n vagy floppy lemezen is benyújtott felterjeszté
seket a Kuratórium köszönettel veszi.

Az adatlap a www.novofer.hu Internet címről letölthető, 
vagy kérésre faxon továbbítjuk!

Beküldési vagy postára adási határidő 
2003. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2003. december közepe
A postán beérkezett felterjesztések átvételéről a felter

jesztők, az elbírálás eredményről a felterjesztők; a kitünte
tést elnyerők esetén a felterjesztők, az ajánlók és a díjazot
tak közvetlen értesítést is kapnak. A kitüntetettek szemé
lyét, a kitüntetés indokát a díjátadást követően, a szaksajtó 
segítségével is nyilvánosságra hozzuk.

További felvilágosítást ad: Kosztolányi Tamás titkár 
(fax: 319-8916, tel.: 319-8913/21, 
e-mail: alapitvany@novofer.hu).
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A Magyar Tudományos Akadémia Peter Munk magyar 
származású kanadai üzletember közérdekű célra történő 
kötelezettségvállalása alapján

„Munkácsi Bernét Díjat”

alapított. A díj olyan kutatóknak ítélhető oda, akik Magya
rországon vagy annak határain túl maradandót alkottak a 
magyar nyelvészeti kutatásokban. A díj összege 10 000 
USD, illetve az annak megfelelő forintösszeg. A díj meg
osztva is odaítélhető.

A díjra részletesen indokolt és alátámasztott személyi ja
vaslatot az érintett tudomány művelését végző belföldi és 
külföldi egyetemi tanszék, egyetemi intézet, kutatóintézet, 
társadalmi szervezet vezetői, vezetősége tehet, csatolva a ja
vasolt személy tudományos munkásságának bibliográfiáját.

A javaslatot 2003. október 15-ig kell a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályára 
(1245 Budapest, Pf. 1000) megküldeni.

A javaslatokat a külön e célra létrehozott bizottság bírál
ja el, a díj átadására a Magyar Tudomány Napja 2003. 
ünnepélyes megnyitóján kerül sor.

Vizi E. Szilveszter s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Peter Munk magyar 
származású kanadai üzletember közérdekű célra történő 
kötelezettségvállalása alapján

„Stcindl Imre Díjat”

alapított. A díj olyan magyar vagy külföldi építészeknek 
ítélhető oda, akiknek a tervei alapján Magyarországon 
építmény, épület, épületegyüttes felépítésére, műemléki 
épület teljes rekonstrukciójára és üzembe helyezésére sor 
került (terv és félkész épület nem díjazható). A díj összege 
10 000 USD, vagy az annak megfelelő forintösszeg. A díjat 
nem lehet megosztani.

A díjra részletesen indokolt és alátámasztott személyi ja
vaslatot építészek, építészek szakmai, érdekvédelmi szer
vezetei, köztestületek, önkormányzatok tehetnek, csatolva a 
javasolt személy korábban megvalósított építményeinek 
jegyzékét.

A javaslatot 2003. október 15-ig kell a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályára (1245 
Budapest, Pf. 1000) megküldeni.

A javaslatokat a külön e célra létrehozott kuratórium bí
rálja el, a díj átadására a Magyar Tudomány Napja 2003. 
ünnepélyes megnyitóján kerül sor.

Vizi E. Szilveszter s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

elnöke

"HADEROATALAKITAS-20Ö4" 
K U T A T Á S I P Á L Y Á Z A T

A Magyar Köztársaság honvédelme az elmúlt évtizedek 
során a legnagyobb fordulata előtt áll. Megkezdődött a 
kötelező katonai szolgálatot felváltó önkéntes haderőre 
történő áttérés, a professzionális haderő kialakítása. Az új 
típusú haderő a korábban megszokott és elfogadott gyakor
lattól merőben eltérő megoldásokat igényel, a személyi 
kiválasztástól, a rendszerben tartáson át, a szolgálat befeje
zését megelőző és azt követő időszak menedzseléséig.

A honvédelem hatékony működtetése az egész társada
lom közös ügye. Ezt felismerve a Honvédelmi Minisztéri
um és a Magyar Honvédség közös, nyílt pályázatot ír ki az 
önkéntes haderőre való áttérést és az újszerű működtetést 
segítő tudományos igényű kutatási anyagok elkészítésére, 
illetve azokkal összefüggő kutatás-fejlesztési feladatok 
végrehajtására.

A pályázat kiírói elsősorban az operatív feladatokat vég
rehajtó humán erőforrás fejlesztésére és azokra irányuló 
2004 év végéig lezáródó kutatásokat kívánják támogatni.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek az újszerű meg
közelítéseket felvállaló, az gyakorlati vizsgálatokra alapo
zott, a gyakorlatban bevezethető eredményeket hozó pályá
zatok. Külön előnyt jelent, ha a pályázók egy-egy nagyobb 
témakört esetleg több pályázó összefogásában dolgoznak 
ki, ha a kutatás várható eredményeinek hasznosítására, 
valamint a rövid és hosszú távú hatásának, hatékonyságá
nak objektív kimutatására szolgáló eljárásokra is tartalmaz 
javaslatot.

A pályázók a benyújtott pályázati terveikben mutassák 
be a témához kapcsolódó korábbi tevékenységüket, pon
tokba szedve a megválaszolandó kérdéseket, az elérendő 
kutatási célokat, az alkalmazandó metodikákat, technikákat, 
az értékelés módszertanát és a kutatás költségvetését.

A pályázat beadási határideje: 2003. október 31.

A pályázaton megkötés nélkül magánszemélyek, hazai 
vállalatok, költségvetési finanszírozású intézetek, egyete
mek és kutatóintézetek, illetve a pályázatra alakuló kon
zorciumok vehetnek részt. A pályázatra biztosított pénzalap 
mértéke 2003-ban és 2004-ben 25-25 M Ft. Egy pályázó 
esetében az elnyerhető maximális összeg 5 M Ft 
(konzorciális pályázat esetén az összeg a konzorciumi ta
gokra vonatkozik).

Az elfogadott pályázatokra 2003. december 15-ig -  
megbízási szerződésben foglaltak szerinti - ,  maximum 
50%-ig terjedő előleg folyósítható.

A benyújtott pályázatokat a Honvédelmi Minisztérium 
Oktatási és Tudományos Tanácsának külön bizottsága 
bírálja el. Az elkészült pályamunkákat a Tanács plenáris 
ülésén kell bemutatni, amely állásfoglalásában dönt annak 
elfogadásáról.

A pályázók adatai pályázatuk elbírálásáig titkosnak 
minősülnek, ezért a pályázatokat jeligésen kérjük meg
küldeni (a pályázó/k/ adatait külön zárt borítékban kell 
elhelyezni).
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A pályázatokat postai úton a HM Oktatási és Tudomány
szervező Főosztályra (1885. Budapest, Pf: 25) kell meg
küldeni.

További információt Török Lajos ezredes (433-9027), 
illetve Magyar Ferenc alezredes (474-1117) biztosít.

Budapest, 2003. augusztus 26.

Dr. Komor Levente s. k. Dr. Mráz István vezérőrnagy s. k.
HM humánpolitikai HM HVK hadműveleti és kiképzési
helyettes államtitkár csoportfőnök

Dr. Szakály Sándor s. k.
HM Oktatási és Tudományos Tanács 

elnöke

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el
nöke minden hónap első hétfőjén 16-17 óra között -  bármely 
természetű ügyben -  fogadóórát tart. Az Akadémia köztes
tületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.

Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
minden hétfőn 15.30-17.00 óra között -  előzetes bejelentke
zés alapján -  fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tag
jainak más időpontokban is rendelkezésére áll.
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HATÁROZAT

A Kormány
1089/2003. (IX. 4.) Korm. 

határozata

a kutatás-fejlesztésről cs a technológiai innovációról 
szóló törvény koncepciójáról

I .

1. A Kormány a kutatás-fejlesztésről és a technológiai 
innovációról szóló törvénytervezet készítését határozza 
el.

2. A törvénytervezet előkészítése során a részletes kon
cepcióban szereplő — az Európai Unió (EU) és a Gazda
sági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
ajánlásaival, állásfoglalásaival harmonizáló — alapelvek
ből és célokból kell kiindulni.

3. A törvény határozza meg az állam felelősségét és 
alapvető feladatait a szabályozási és a támogatási rendszer 
hatékony működésében:

a) az egyéni érdekekkel szemben elsőbbséget élvező 
közérdek védelme;

b) az innovációpolitikai cél- és eszközrendszer meghatá
rozása és érvényesítése a döntéshozatali folyamatokban;

c) a költségvetési kutatóhelyek alapfeladatainak ellátásá
hoz szükséges források egységes elvek szerinti biztosítása 
az állami költségvetésben;

d) az innováció keresleti oldalát ösztönző közgazdasági 
és jogi keretfeltételek biztosítása, ezen belül az adóked
vezmények és a tőkepiaci ösztönzők szabályozása;

e) a kutatást, fejlesztést és az innovációs folyamatot 
szolgáló információs rendszer kialakítása;

f) a kutatás-fejlesztés és az innováció emberi erőforrása
inak biztosítása: a magas képzettségű kutatói réteg utánpót
lása, a kutatói állomány elöregedésének megállítása, bele
értve a magyar tudomány és a technológiai innováció 
szempontjából fontos külföldi ösztöndíjasok és munkavál
lalók beutazásának könnyítését;

g) az innováció szempontjából fontos ismeretek integrá
lása az oktatási, képzési és szakképzési rendszerbe, a sike
res K+F és innovációs tevékenységhez szükséges mene
dzserek, jogi, pénzügyi és marketing szakemberek (poszt
graduális) képzésének megszervezése, ilyen típusú képzé
sek ösztönzése;

h) a kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok hatékony 
kormányzati ellátását biztosító intézményrendszer létreho
zása és működtetése;

i) a kutatás-fejlesztés és innováció nemzetközi együtt
működésének támogatása, különös tekintettel Magyaror
szágnak az Európai Kutatási Társégbe történő eredményes 
beilleszkedésére és az EU Kutatási és Technológiafejlesz
tési Keretprogramjában való részvételre;

j) a kutatás-fejlesztés és az innováció céljait szolgáló, az 
államháztartás mindenkori pozíciójához mérten stabil, 
kiszámítható finanszírozási rendszer kialakítása és működ
tetése.

4. A törvény tekintse a nemzeti innovációs rendszer ré
szének mindazon intézményeket, szervezetek, vállalkozá
sokat, amelyek kutatási-fejlesztési vagy innovációs tevé
kenységet végeznek — tekintet nélkül tulajdonosukra, 
jogállásukra, illetve szervezeti formájukra, gazdálkodásuk 
jellegére, és egységes szemlélettel határozza meg az alapve
tő szakmapolitikai követelményeket. Az innovációs rend
szer részének kell tekinteni továbbá az e területen dolgozó 
természetes személyeket is.

5. A törvény határozza meg:
a) a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységekkel 

kapcsolatos fogalmakat az alkalmazása szempontjából az 
EU és az OECD által elfogadott fogalomrendszerrel össz
hangban;

b) a kutatás-fejlesztéssel és a technológiai innovációval 
kapcsolatos támogatások és kedvezmények nyújtásának 
általános feltételeit;

c) a technológiai innováció támogatásának forrásául 
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap létrehozását;

d) a kutatási, fejlesztési és technológiai innovációs célra 
fordított közpénzek felhasználásának közbenső és utólagos 
értékelésével, valamint az értékelésen alapuló visszacsato
lással kapcsolatos alapvető követelményeket.

II.

A törvénytervezet és az abban foglalt javaslatok előké
szítése érdekében a következő intézkedések szüksége
sek:

1. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a különböző 
tudományos, szakmai és társadalmi szervezetek véleményt 
nyilváníthassanak az innovációról szóló törvénytervezet 
elveiről, továbbá javaslataikkal segítsék a törvényelőkészítő 
munkát.

Felelős: oktatási miniszter
Határidő: 2003. szeptember 15.

2. A Kormány felkéri az oktatási minisztert a törvényter
vezet kidolgozására és a Kormány elé terjesztésére.

Felelős: oktatási miniszter
igazságügy-miniszter

Határidő: 2003. november 15.

3. A kutatás-fejlesztés ösztönzésével és hasznosításával 
kapcsolatos állami feladatok ellátására 2004. január 1- 
jével Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt, mint 
önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, Kormány által 
irányított országos hatáskörű államigazgatási szervet kell 
létrehozni, a felügyeleti jogokat az oktatási miniszter 
gyakorolja. A Hivatal önállóan gazdálkodó központi költ
ségvetési szerv, előirányzatai felett teljes jogkörrel ren-
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delkezik, a központi költségvetésben az Oktatási Minisz
térium fejezetén belül fejezeti jogosultsággal rendelkező 
önálló címként szerepel. A Hivatal létrehozásáról és mű
ködtetésének elveiről kormány-előterjesztést kell készí
teni.

Felelős: oktatási miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter 

Határidő: a benyújtásra az egyeztetést követően:
2003. szeptember 30.

125

4. A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kutatás- 
fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Kutatás- 
fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Ügynökséggé 
alakul át.

Felelős: oktatási miniszter
Határidő: a törvény hatálybalépésével egyidejűleg.

Dr. Medgyessy Péter s. k.
miniszterelnök

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

I. fejezet

A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága 
jogállása és feladatai

1. A Magyar Tudományos Akadémia 
Titkársága és jogállása

(1) A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: 
Akadémia) Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) önálló 
jogi személy.

(2) Felügyeleti szerve az Akadémia, vezetője az Aka
démia főtitkára, székhelye: Budapest, V. Nádor u. 7.

2. A Titkárság feladata

(1) A Titkárság alapvető feladata a Magyar Tudományos 
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben (a továbbiak
ban: törvény) és az Alapszabályban megfogalmazott aka
démiai feladatok ellátása, az Akadémia elnöke és főtitkára 
tevékenységének elősegítése, az Akadémia köztestületi 
szervei testületi munkájának segítése.

a) A Titkárság az Akadémia testületéinek működésé
hez szükséges döntéselőkészítő, szervező, koordi
náló, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet lát el. 
Biztosítja a köztestületi tagok részére tagságukból 
eredő jogaik gyakorlásának feltételeit.

b) A Titkárság végzi a közgyűlési bizottságok, az El
nökség, a Vezetői Kollégium, annak állandó bi
zottságai és a Doktori Tanács működésével kapcso
latos feladatok végrehajtását.

c) A Titkárság biztosítja az Akadémiai Kutatóhelyek 
Tanácsának (a továbbiakban: AKT) és kuratóriu
mainak működési feltételeit, döntéseinek előkészí
tését és végrehajtását. Megvalósítja a kutatóháló
zattal való kapcsolattartást, segítséget nyújt kuta
tási feladataik végrehajtásához, a kutatási feltételek 
biztosításához.

(2) A Titkárság végzi továbbá az állami költségvetésben 
önálló fejezetet képező akadémiai költségvetés pénzügyi,

gazdálkodási feladatait. Átruházott hatáskörben ellátja az 
Akadémia vagyonának kezeléséből adódó —  az illetékes 
testületek és szervek, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló 
főtitkár döntéseinek előkészítésével és azok végrehajtásával 
kapcsolatos — gazdálkodási és képviseleti feladatokat.

(3) Ellátja az Akadémiai intézmények pénzügyi, gazdasági 
felügyeletével kapcsolatos ellenőrzési és egyéb feladatokat.

II. fejezet

A Titkárság irányítása

3. A főtitkár

(1) A főtitkár a törvény, az Alapszabály és a közgyűlés 
által elfogadott szabályzatok és irányelvek alapján felügyeli 
és irányítja a Titkárságot.

(2) A főtitkár személyes hatáskörében
a) a törzsvagyon tekintetében a közgyűlés, a rábízott 

vagyon tekintetében a Vagyonkezelő Kuratórium 
egyetértésével gyakorolja az Akadémiát megillető 
tulajdonosi jogokat;

b) a Titkárság keretében működő vagyonkezelő szer
vezeten keresztül gondoskodik az Akadémia va
gyonának megőrzéséről és hasznosításáról;

c) ellátja az Akadémia költségvetési fejezete felügye
letét ellátó szerv hatáskörébe tartozó feladatokat, 
és ennek kereteiben az Alapszabály 50. §-a szerint:
— irányítja az éves költségvetési irányelveinek, és 

a közgyűlés határozata alapján a költségvetési 
fejezet éves költségvetési javaslata és a költség- 
vetési beszámoló elkészítésének munkáját, fi
gyelembe véve a tudományos osztályok tudo
mányos-szakmai értékelését, a Vezetői Kollégi
um, a Vagyonkezelő Kuratórium és az Akadé
miai Kutatóhelyek Tanácsa véleményét;

—  a költségvetés irányelveit és a költségvetési be
számolót a Felügyelőbizottság az AKT, az ille
tékes kuratóriumok és a közgyűlés elé terjeszti;

— gondoskodik arról, hogy a felügyelete alá tarto
zó fejezetbe sorolt költségvetési szervek tevé-

A módosításokkal egységes szerkezetben; a  2003 . é v i  m ó d o s ítá so k a t d ő lt  b e tű v e l je lö ltü k .
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kenységében érvényesüljön az akadémiai fel
adatok ellátására szolgáló pénzeszközökkel és a 
vagyonnal való szabályszerű és hatékony gaz
dálkodás követelménye;

— szükség esetén kezdeményezi és engedélyezi — 
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfele
lően —  az akadémiai költségvetési fejezeten 
belül a címek közötti átcsoportosítást, és enge
délyezi a címen belüli átcsoportosításokat;

— javaslatot tesz — a pénzügyminiszter egyetérté
sével — a közgyűlésnek költségvetési szerv 
alapítására, megszüntetésére, meglévő szerveze
tek összevonására;

d) a Lakásügyi Bizottság javaslatára dönt a lakásépí
tési támogatásokról;

e) engedélyezi a Titkárság munkatársainak külföldi 
útjait, segélyezését, kölcsönét;

f) jóváhagyja a Titkárság belső szabályzatait, a Szer
vezeti és Működési Szabályzat mellékleteit;

g) ellátja a Titkárság szervezetében az akadémiai 
köztestületi költségvetési szervek felügyeleti ellen
őrzését végző ellenőrzési szervezet felügyeletét és 
irányítását;

h) az önállóan gazdálkodó akadémiai köztestületi 
szerv vezetőjének javaslatára, a Titkárság Pénzügyi 
Főosztálya vezetőjének ellenjegyzésével határozat
lan időre megbízza, illetve felmenti az intézmény 
gazdasági szervezetének vezetőjét.

4. A főtitkárhelyettcs(ck)

(1) A főtitkárt munkájában a fötitkárhelyettes(ek) segíti(k).
(2) A főtitkárhelyettes(ek) hatáskörét és feladatait a fő

titkár határozza meg.

III. fejezet

A Titkárság munkatársainak általános feladatai

5. A főosztályvezetők

(1) A Titkárság főosztályvezetői a vezetésük alá rendelt 
szervezeti egység (titkárság, főosztály) munkájának felelős 
irányítói.

(2) A főosztályvezetők általános feladatai közé tartozik,
hogy

— az irányításuk alatt álló szervezeti egységnél meg
szervezzék és irányítsák a közgyűlés, az elnök, a 
főtitkár és helyettese, valamint a testületek határo
zataiból és rendelkezéseiből adódó feladatok terv
szerű, szakszerű, gazdaságos végrehajtását és a 
végrehajtás ellenőrzését;

— meghatározzák az általuk vezetett szervezeti egy
ség munkatársainak munkaköri feladatait és gon
doskodjanak a feladatok elvégzéséhez szükséges 
munkafeltételekről;

—  szorgalmazzák maguk és munkatársaik szakmai és 
idegen nyelvi ismereteinek állandó továbbfejlesz
tését;

— az irányításuk alá tartozó szervezeti egységnél 
meghatározzák a vezetői ellenőrzéseszközeit, kü
lönösen a beosztott vezetők és munkatársak rend
szeres és eseti beszámoltatásának eljárási szabá
lyait a feladatok meghatározásáról és teljesítéséről, 
az intézkedések végrehajtásáról, továbbá a munka- 
folyamatba épített ellenőrzés módját.

(3) A főosztályvezetők hatáskörébe tartozik és kötelessé
gük:

— a kapcsolattartás működési területüknek megfele
lően a minisztériumok és országos hatáskörű szer
vek illetékes vezető munkatársaival;

— az általuk vezetett szervezeti egység álláspontjá
nak kialakítása és képviselete a működési terüle
tükhöz tartozó külső szerveknél és külön felhatal
mazás alapján a Titkárság álláspontjának képvise
lete;

— a javaslattétel az általuk vezetett szervezeti egység 
felépítésére és működésére;

—  a döntés, illetve véleménynyilvánítás a szervezeti 
egység dolgozóinak személyi és fegyelmi ügyei
ben, a főtitkár által jóváhagyott hatásköri rendnek 
megfelelően;

— a munkáltatói jogok gyakorlása az egység dolgo
zóinak minősítésében, javaslattétel a dolgozók il
letményére, jutalmazására, kitüntetésére, illetve 
véleménynyilvánítás máshonnan érkező ilyen kez
deményezésekkel kapcsolatban, a szervezeti egy
ségen belül a szabadságok időpontjainak egyezte
tése és ä szabadságok engedélyezése.

(4) Az arra kijelölt főosztályvezető-helyettes a főosz
tályvezetőt annak távollétében helyettesíti, illetőleg a főosz
tály sajátosságaival összhangban a főosztályvezető által 
meghatározott munkamegosztás alapján részt vesz a főosz
tály irányításában, ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat.

6. A tudományos titkárok

(1) A tudományos titkárok az Akadémia elnöke, alelnö- 
kei és az illetékes osztályelnök elvi irányításával a Testületi 
Titkárság vezetőjének felügyeletével ellátják a tudományos 
osztályok működésével összefüggő szakmai, szervezési és 
nyilvántartási feladatokat.

(2) A tudományos titkárok elvégzik azokat a feladatokat, 
amelyekkel esetenként az Akadémia vezetése őket megbíz
za.

(3) A tudományos titkárok önálló osztályvezetők.

7. Az osztályvezetők

(1) Az osztályvezető felelős a vezetése alatt álló szerve
zeti egység működéséért. A főosztályvezető rendelkezései 
szerint megszervezi és szakterületén irányítja a vezetése 
alatt álló egységre tartozó feladatok szakszerű, gazdaságos 
végrehajtását és a végrehajtás ellenőrzését.

(2) Az osztályvezetőt távollétében az általa megbízott 
munkatársa helyettesíti, aki ellátja azokat a halaszthatatlan 
teendőket, amelyek az osztály zavartalan működéséhez 
szükségesek.
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8. A köztisztviselők és ügykezelők

(1) A főosztályok vezető munkatársai (főtanácsosok és ta
nácsosok) a főosztályvezető megbízása, felhatalmazása alap
ján a Titkárság képviseletében önállóan és személyes felelős
séggel végzik a szakterületükhöz tartozó ügyekben a szervező, 
koordináló, ellenőrző és külső kapcsolattartási feladatokat.

(2) A köztisztviselők személyes felelősséggel intézik a 
munkakörükbe tartozó, valamint a vezetők által reájuk 
bízott ügyeket.

(3) A köztisztviselőknek ismerniük kell szakterületüket, 
az akadémiai feladatokat, az ügyintézés általános szabálya
it, a munkaterületükre vonatkozó hatályos jogszabályokat, a 
szervezeti egység munkáját érintő rendelkezéseket stb.

(4) A köztisztviselő részére általában csak közvetlen fe
lettese adhat utasítást. Ha felsőbb vezető közvetlenül utasít
ja őt, akkor erről közvetlen felettesét utólag tájékoztatni kell.

(5) Az ügykezelők, valamint a fizikai dolgozók a felettesük 
által számukra meghatározott feladatokat kötelesek ellátni.

9. A tanácsadó szervek

(1) Meghatározott irányítási feladatok ellátásának elő
segítése érdekében a főtitkár véleményező, javaslattevő, 
döntés-előkészítő feladattal bizottságokat, továbbá különfé
le alkalmi tanácsadó szerveket hozhat létre.

(2) Az Akadémia, illetőleg a Titkárság egészét érintő irá
nyítási vezetői döntések előkészítése, továbbá az akadémiai 
előterjesztések, jelentések stb. elbírálása, valamint a titkár
sági munka megszervezésének, rendszeres áttekintésének 
és értékelésének elősegítése érdekében a főtitkár — a fő
osztályvezetők részvételével — Főtitkári Értekezletet tart.

(3) A főosztályok vezetői a szervezeti egységek előtt álló 
feladatok megbeszélésére, a munka ellenőrzésére főosztályi 
értekezleteket tartanak. Az ilyen értekezletek megtartására 
megosztottan (pl. osztályértekezlet) is sor kerülhet.

IV. fejezet

A Titkárság szervezete

10. A Titkárság szervezeti tagolódása

(1) A Titkárság főosztályokra, titkárságokra (a további
akban: főosztályok) és ezeken belül osztályokra, valamint 
tudományos osztályok titkárságaira tagolódik.

(2) Az elnök, (az alelnökök), a főtitkár és a fötitkárhe- 
lyettes(ek) mellett külön titkárságok működnek.

II. A Titkárság szervezeti egységei

(1) Testületi Titkárság
— Elnöki Titkárság
—  Nyelv- és Irodalomtudományok Osztály Titkársága
— Filozófiai és Történettudományok Osztály Titkársága
— Matematikai Tudományok Osztály Titkársága
— Agrártudományok Osztály Titkársága
— Orvosi Tudományok Osztály Titkársága
— Műszaki Tudományok Osztály Titkársága
— Kémiai Tudományok Osztály Titkársága

— Biológiai Tudományok Osztály Titkársága
— Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Titkársága
— Földtudományok Osztály Titkársága
— Fizikai Tudományok Osztály Titkársága
— Szervezési és Területi Titkárság
—  Kommunikációs Titkárság

(2) Főtitkári Titkárság
(3) Természettudományi Főosztály
(4) Társadalomtudományi Főosztály
(5) Jogi és Igazgatási Főosztály

— Jogi Osztály
— Humánpolitikai Osztály
— Ügyiratkezelő Iroda

(6) Pénzügyi Főosztály
— Beruházási és Vállalkozási Osztály
— Gazdasági Osztály
— Pénzügyi Osztály
— Ellenőrzési Önálló Osztály

(7) Doktori Tanács Titkársága
(8) Nemzetközi Tudományos Kapcsolatok Főosztálya
(9) A szervezeti egységek általános feladatait a VII. feje

zet, míg részletes feladataikat ügyrendjük tartalmazza. A 
Titkárság szervezeti viszonyait és tagolódását az 1. számú 
melléklet* mutatja be.

V. fejezet

A Titkárság működési szabályai

12. Az ügyintézés alapclvci

(1) A Titkárság zavartalan működése az egyes részlegek 
szoros és szervezett együttműködését, közvetlen kapcsola
tát és egymás kölcsönös segítését igényli.

(2) Az ügyintézés során az előírt esetekben az Akadémia 
illetékes testületi szerveivel együttműködve kell eljárni.

(3) Ha e Szabályzat alapján kétséges, hogy valamely ügy 
elintézése mely szervezeti egység feladata, a főtitkár jelöli 
ki az ügy intézéséért felelős szervezeti egységet.

(4) Az ügyintézésre vonatkozó előírásokat minden mun
katársnak ismernie és alkalmaznia kell.

13. Az ügyintézés általános szabályai

(1) Az ügyeket érdemben, a rájuk vonatkozó jogszabá
lyoknak, a felettes vezető útmutatásainak és az előírt határ
időknek megtartásával kell elintézni. Az érdemi döntéshez 
szükséges tényeket és feltételeket, valamint a döntés várha
tó következményeit minden esetben tisztázni kell.

(2) Az ügyintézés határideje általában 15 munkanap, 
amelyet az ügyiratnak az ügyintézőhöz érkezése napjától 
kell számítania. Az ügy természete szerint az illetékes veze
tő ennél rövidebb, illetőleg hosszabb elintézési határidőt is 
megállapíthat. Jogszabályban megállapított határidő esetén 
a jogszabály rendelkezését kell alkalmazni.

(3) A szervezeti egységekben a munkát úgy kell meg
szervezni, hogy minden ügy elintézéséért, illetőleg annak 
elmulasztásáért a felelős személy megállapítható legyen.

* A mellékleteket nem közöljük, azokat az érdekeltek közvetlenül kap
ták meg.
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(4) Ha az ügyintézés előzményei magából az ügyiratból 
nem állapíthatók meg, azokról írásbeli összefoglalót kell 
készíteni és azt az ügyirathoz kell csatolni.

(5) Az ügy érdemi elintézésével összefüggő — közvetlen 
munkakapcsolatok keretében létrejött — megállapodásokat, 
ha azokról jegyzőkönyv vagy feljegyzés nem készült, az 
előző bekezdésben foglaltak szerint kell rögzíteni.

(6) Ha az ügyintézés olyan vezetői utasítás alapján tör
tént, amellyel az ügyintéző vagy az ügyirat láttamozója 
nem ért egyet, az ellenvéleményt az indokok megjelölésé
vel az ügyiraton fel kell tüntetni.

(7) A Titkárság munkatársai kötelesek az ügyintézés so
rán a tudomásukra jutott államtitkot és szolgálati titkot 
megőrizni. Államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó 
ügyiratot külföldre vinni vagy küldeni az erre vonatkozó 
külön szabályok szerint lehet.

(8) Az ügyintézés folyamán, a törvényre, az Alapsza
bályra, az Ügyrendre és az egyes testületek ügyrendjére és 
szabályzatára figyelemmel kell eljárni.

(9) Az ügyiratkezelést és a bélyegzők használatát az Irat
kezelési Szabályzat (9. számú melléklet) rendelkezései 
szerint kell ellátni.

14. Együttműködés a testületi szervekkel

(1) Az Akadémia vezetési munkájának összehangolását a 
Vezetői Kollégium végzi.

(2) A tudományterületi főosztályok a szakterületeiknek meg
felelő tudományos osztályokkal rendszeresen együttműködnek.

(3) Az illetékes tudományterületi főosztály vezetője az 
osztály elnökének meghívására részt vesz az osztályülése
ken, hogy ott kívánságra tájékoztatást adjon a főosztály 
tevékenységéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

(4) A tudományterületi főosztályok vezetői a feladattól 
függően tájékoztatják a tudományos osztályokat az AKT és 
az akadémiai kutatóhelyek, valamint mindazon, a főosztályok 
koordinációs tevékenységéhez tartozó szervezetek munkájá
ról, amelyek a tudományos osztályok tevékenységét érintik.

(5) A funkcionális főosztályok tevékenységük ellátása 
során rendszeres kapcsolatot tartanak a tudományos osztá
lyokkal.

(6) A tudományterületi főosztályok vezetői az érintett 
tudományos osztályok tudományos titkárait — a napirend
től függően, szükség esetén — meghívják a tudományterü
leti főosztály munkaértekezleteire.

(7) A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Tit
kárságával az Elnöki Titkárság tartja a kapcsolatot, az MTA 
valamint a SZIMA elnöke által kidolgozott együttműködési 
rend keretei között.

15. A főosztályok együttműködése és kapcsolattartása 
a háttérintézményekkel

(1)A  főosztályok tevékenységüket egymással szoros 
együttműködésben végzik. Az együttműködést elsősorban 
az adott feladat ellátásáért a munkaterv szerint első helyen 
felelős főosztálynak kell kezdeményeznie. Az egyes főosz
tályok feladatkörébe tartozó, de más főosztályok feladat
körét is érintő ügyekben az érdekelt főosztályok bevonásá

val kell eljárni. Az ennek során felmerült vitás kérdésekben 
a közös álláspont kialakítását egyeztetés útján kell megkísé
relni. Ha ez nem vezet eredményre, a vitás ügyet a főtitkár
hoz kell döntésre felterjeszteni.

(2) A Titkárság szervezeti egységei a nemzetközi ügyek 
vonatkozásában jelentkező egyes feladatokat az MTA 
Nemzetközi Együttműködési Irodájának közreműködésével 
oldják meg.

(3) Az MTA Kutatásszervezési Intézetével —  a közös 
feladatok vonatkozásában — a Titkárság főosztályai köz
vetlenül tartják a kapcsolatot.

16. Kapcsolattartás a külső szervekkel

(1) A szervezeti egységek külső szervekkel való hivatalos 
érintkezésben a hatáskörükbe tartozó vagy külön megbízás 
alapján hatáskörükbe utalt ügyekben jogosultak eljárni. En
nek során más szervezeti egységek feladatkörét is érintő 
ügyekben az érdekelt szervezeti egységek bevonásával, tájé
koztatásával járnak el. Előkészítő vagy tájékozódó jelleggel 
bármely szervezeti egység vezetője — külön egyeztetés 
nélkül is — eljárhat a feladatkörébe tartozó ügyekben akkor 
is, ha a végleges állásfoglalás más szervezeti egység feladat
körébe tartozik. Ilyen esetekben kötelező a feladatok szerint 
illetékes szervezeti egység haladéktalan tájékoztatása.

(2) A minisztériumok és országos hatáskörű szervek ille
tékes főosztályaival a munkakapcsolatot a feladatkörébe 
tartozó ügyekben az illetékes főosztály tartja.

így különösen:
— A Miniszterelnöki Hivatallal a minisztériumok és 

országos hatáskörű szervek jogi szervezeteivel 
(titkárságával) a Jogi és Igazgatási Főosztály tartja 
a kapcsolatot.

— Pénzügyi, költségvetési, beruházási és a kincstári 
vagyonnal kapcsolatos kérdésekben a Pénzügy
minisztériummal, munkaügyi kérdésekben a Fog
lalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
mal, iparjogvédelmi ügyekben a Magyar Szaba
dalmi Hivatallal, ellenőrzési ügyekben az Állami 
Számvevőszékkel a szakmai kapcsolatot a Pénz
ügyi Főosztály tartja.

— Az országmozgósítási, polgári védelmi és tűzvé
delmi ügyekben a Honvédelmi Minisztériumnál, 
illetve a Belügyminisztériumnál a Jogi és Igazga
tási Főosztály képviseli a Titkárságot.

— A tudományterületi főosztályok kapcsolatot tarta
nak mindazon minisztériumokkal, amelyek fel
ügyelete alatt kutatóintézetek működnek, valamint 
az Oktatási Minisztériummal.

— A tudományos osztályok titkárságai a feladatkö
rükbe tartozó ügyekben kapcsolatot tartanak a 
minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel, 
az egyetemekkel, a tudományos társaságokkal és 
mindazon szervezetekkel, amelyek tevékenysége 
az osztály munkáját érintik.

(3) A Kormány Sajtó Irodájával és a Magyar Távirati Iro
dával a Sajtótitkárság tart kapcsolatot. A sajtó részére adandó 
közlemény, tájékoztatás tartalmát a főosztályok vezetőinek elő
zetesen közölniük kell a Sajtótitkársággal. A közlésre az enge
délyt az Akadémia egészét érintő ügyekben az elnök adja meg.
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(4) Kormánybizottságokban, programtanácsokban, tár
caközi bizottságokban stb. az akadémiai képviselet ellátásá
ra a Vezetői Kollégium, az elnök és a főtitkár esetenként 
jelöli ki az illetékes munkatársakat, és látja el a szükséges 
felhatalmazásokkal.

(5) Bíróságok előtti eljárásokban kizárólag, más hatósá
gok előtti eljárásban általában a Jogi és Igazgatási Főosz
tály képviseli az Akadémiát.

17. Kiadmányozás

(1) Kiadmányon az Akadémiától más szervhez, illetőleg 
az Akadémián belül az elnökhöz, alelnökhöz, főtitkárhoz, a 
Titkárságon belül egyik szervezeti egységtől a másikhoz 
küldött iratokat kell érteni.

(2) Az ügy érdemi elintézésének befejezéseként az arra 
jogosult vezető rendelkezik az elintézést tartalmazó ügyirat 
kiadása vagy annak véglegesen az irattárba helyezése iránt 
(kiadmányozás).

(3) Az elnök, a főtitkár, a főtitkárhelyettes kiadmányozza 
mindazoknak az ügyeknek iratait, amelyekben személyes 
jogkörben jár el, vagy amelyeket személyes jogkörébe von, 
a Doktori Tanács elnöke és titkára kiadmányozza azokat az 
iratokat, amelyek kiadására kizárólag ők jogosultak.

(4) A főosztályvezetők, helyetteseik és a tudományos 
titkárok gyakorolják a kiadmányozás jogát a hatáskörükbe 
tartozó minden olyan ügyben, amelyekben a kiadmányozás 
joga nincs az Akadémia vezetői részére fenntartva.

(5) Az osztályvezetőket és az ügyintézőket feladatkö
rükben a kiadmányozás joga azokban az ügyekben illeti 
meg, amelyekre vonatozóan felettesüktől felhatalmazást 
kaptak.

(6) A főosztályok vezetői kötelesek helyetteseik és veze
tő munkatársaik, illetőleg az osztályvezetők és az ügyinté
zők kiadmányozási jogának körét és a jog gyakorlásának 
feltételeit megállapítani.

(7) A kiadmányok tartalmáért, törvényességéért a kiad
mányozó felel, az ügyet előkészítő ügyintéző felelősségé
nek fenntartása mellett. Ha a kiadmánnyal kapcsolatban a 
Titkárság egységes álláspontjának kialakítása nem történt 
meg, az eltérő vélemények tárgyilagos feltárásáért a kiad
mány készítője felelős. Jogosulatlanul kiadmányozott iratot 
nem szabad továbbítani.

(8) A jogosult által külső szerv részére kiadmányozott 
iratot — az Iratkezelési Szabályzat (9. számú melléklet) 
előírásai szerint — körbélyegzővel ellátva kell a címzettnek 
továbbítani.

18. Pénzgazdálkodás

(1) A Titkárság költségvetését és beruházási tervét — a 
közgyűlés által meghatározott keretekben — a főtitkár 
hagyja jóvá.

(2) Az Akadémia mint költségvetési fejezet gazdálkodá
sával összefüggő rendelkezéseket a főtitkár a pénzügymi
niszterrel egyetértésben szabályozza.

(3) A Titkárság kötelezettségvállalási, utalványozási, el
lenjegyzési és érvényesítési rendjét a 8. számú melléklet 
tartalmazza.

19. Előterjesztések készítése

(1) A jóváhagyott akadémiai munkaterv vagy külön hatá
rozat alapján a külső szervek (Országgyűlés, Kormány stb.) 
részére készülő előterjesztések szakmai tervezetét a főtitkár 
által kijelölt, illetve ügykör szerint legilletékesebb főosztály 
köteles -— a társfoosztályokkal együttműködve — előkészí
teni. A szakmai tervezet megalapozásában a főosztálynak a 
tudományos osztályok, az akadémiai kutatóhelyek és más 
akadémiai intézmények szakértői véleményére kell támasz
kodnia. Figyelembe kell vennie az előkészítésért felelős 
főosztálynak az ügyhöz kapcsolódó korábbi határozatokat, 
tanulmányokat, elemzéseket stb.

(2) Az előterjesztés szakmai tervezetét a felelős főosztály 
a Titkárságon belüli egyeztetés után az előírt határidőre 
megküldi a Jogi és Igazgatási Főosztálynak.

(3) A Titkárságon belüli véleményeltérés esetén a 15. 
pont (1) bekezdése szerint kell eljárni.

(4) A Jogi és Igazgatási Főosztály az előterjesztés terve
zetét jogi, törvényességi és szerkesztési szempontból vizs
gálja, majd az elnök vagy a főtitkár engedélye alapján a 
tervezetet külső szerveknek véleményezésre megküldi. Az 
előterjesztés, tájékoztató tervezetét olyan időben kell véle
ményezésre elküldeni, hogy a miniszteri állásfoglalás ki
alakítására legalább 15 nap álljon rendelkezésre.

(5) Ha a külső szervek a tervezettel kapcsolatban lénye
ges kérdésben el nem fogadható észrevételt tesznek, 
egyeztető tárgyalást kell javasolni. Az egyeztető tárgyalá
sért általában az előterjesztést készítő főosztály vezetője 
felelős. Az egyeztető tárgyalás megszervezése a Jogi és 
Igazgatási Főosztály feladata. Amennyiben a miniszteri 
ellenvélemény fennmarad, azt az előterjesztésben indokai
val együtt külön fel kell tüntetni az Akadémia erre vonat
kozó álláspontjával együtt.

(6) Irányelvek, elvi állásfoglalások, iránymutatások és 
közlemények tervezetét a kiadó főosztálynak a Jogi és 
Igazgatási Főosztállyal, továbbá a többi érdekelt főosztály- 
lyal egyeztetnie kell. A közzétételt az elnök, illetve a főtit
kár engedélyezi.

20. Külső szervek által küldött előterjesztések 
véleményezése

(1) Külső szervek által megküldött előterjesztések és 
jogszabályok előzetes tervezetére munkakapcsolat kereté
ben az érdekelt főosztály vezetője, illetőleg a Jogi és Igaz
gatási Főosztály vezetője adhat nem kötelező érvényű vé
leményt. Tárcaegyeztetés keretében megküldött tervezetek
re az elnök, illetve a főtitkár adhat egyetértő, módosító 
vagy ellenvéleményt.

(2) A más szervektől (minisztériumoktól és országos ha
táskörű szervektől) érkező előterjesztés- és jogszabályterve
zetek véleményezésének munkáját a Jogi és Igazgatási Főosz
tály szervezi és fogja össze. Ennek során gondoskodik arról, 
hogy — a felsőbb szervek ügyrendje szerint — a választ 
határidőben adja meg. Kijelöli — szükség szerint főtitkári 
útmutatás alapján — azokat a szervezeti egységeket, ame
lyeknek a tervezetet véleményezniük kell. Az érintett véle
ményező lőosztályok az illetékes kutatóhelyek és más aka
démiai intézmények szakembereinek, fontosabb ügyekben az
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Akadémia testületi szerveinek bevonásával kötelesek véle
ményüket kialakítani, és azt a megalapozó iratokkal együtt a 
Jogi és Igazgatási Főosztálynak határidőre megküldeni.

(3) Az eltérő belső vélemények összehangolását a főtit
kárhelyettes végzi el a Jogi és Igazgatási Főosztály által 
szervezett egyeztető megbeszélésen. Az egyeztető megbe
szélésen kialakított állásfoglalást a főtitkárhelyettes terjeszti 
az elnök, illetve a főtitkár elé jóváhagyásra.

(4) A jóváhagyott állásfoglalás alapján készíti el határidőre 
a Jogi és Igazgatási Főosztály az elnök, a főtitkár számára az 
aláírandó akadémiai vélemény tervezetét, majd a kiadmányo- 
zott iratot továbbítja a külső szerv vezetőjének.

(5) Azokban az ügyekben, amelyekben a külső szervek a 
tudományos testületeket tanácsadás, véleményadás érdeké
ben keresik meg, az Akadémia elnökének, illetőleg az ille
tékes tudományos testületeknek válasz tervezeteit a Testü
leti Titkárság — szükség esetén a Jogi és Igazgatási Főosz
tály közreműködésével —  készíti el.

21. Jogszabályok, szerződések nyilvántartása

(1) A jogszabályok, határozatok, iránymutatások, állás- 
foglalások központi nyilvántartása a Jogi és Igazgatási 
Főosztály feladata. A Jogi és Igazgatási Főosztály köteles a 
Vezetői Kollégium határozatait az elnöki, főtitkári szabá
lyozásokat, valamint a Főtitkári Értekezlet állásfoglalásait 
nyilvántartani.

A Jogi és Igazgatási Főosztály tartja nyilván és őrzi
— az elnöki, főtitkári utasítások, szabályozások, to

vábbá a főosztályok által kidolgozott közlemények 
és elvi állásfoglalások eredeti kiadmányait;

— az Akadémiát jogilag kötelező megállapodások
nak, keretszerződéseknek eredeti példányait;

— az elnök, a főtitkár által hazai szervek vezetőivel 
kötött szerződéseket, megállapodásokat stb.

(2) A jogszabályok, határozatok megjelenése után, a Jogi 
és Igazgatási Főosztály haladéktalanul köteles megállapí
tani azokból a Titkárságra háruló feladatokat. A Jogi és 
Igazgatási Főosztály javaslata alapján a főtitkár jelöli ki a 
végrehajtásért felelős szervezeti egységet és értesíti annak 
vezetőjét az elvégzendő feladatról, továbbá közli szükség 
esetén a végrehajtási és jelentésadási határidőt.

(3) A jogszabályban (határozatban, állásfoglalásban stb.) 
foglalt feladat végrehajtásáért a kijelölt szervezeti egység 
vezetője felelős.

(4) A szervezeti egységek a határidőre nem teljesített, 
valamint folyamatban lévő feladatokról negyedévenként 
írásbeli jelentést kötelesek küldeni a Jogi és Igazgatási 
Főosztálynak, aki erről negyedévenként összefoglaló jelen
tést készít a Főtitkári Értekezletnek.

(5) Ha valamely feladat végrehajtása alól mentesítést 
vagy a végrehajtásra halasztást indokolt kérni, ezt a felelős 
főosztály vezetője köteles a határidő lejárta előtt kezdemé
nyezni.

(6) A Pénzügyi Főosztály tartja nyilván és őrzi az Aka
démia ingatlan- és befektetett eszköz vagyonával kapcsola
tos szerződéseket és megállapodásokat, az azokat megala
pozó vagyonkezelő kuratóriumi és főtitkári határozatokat, 
valamint az intézményi és fejezeti éves költségvetéseket és 
beszámolókat.

22. A Titkárság munkaterve

(1) A Titkárság soron következő fő feladatait munka
tervben kell meghatározni. A munkaterv féléves időtartam
ra készül.

(2) A munkaterv alapját a testületek munkatervei és más 
határozatai, továbbá az akadémia vezetői által előírt felada
tok és saját feladataira vonatkozó határozatai képezik.

(3) A munkatervre vonatkozó javaslatot — a főosztályok 
közreműködésével (lásd 15. pont (1) bek.) — a Jogi és 
Igazgatási Főosztály vezetője készíti és terjeszti a Főtitkári 
Értekezlet elé. A munkatervet a főtitkár hagyja jóvá.

(4) Ha valamely feladat végrehajtásáért a munkaterv 
több felelőst jelöl meg, az elsőhelyi felelős kötelessége az 
egész feladat átfogó megszervezése, koordinálása, a végre
hajtás teljességének és a határidő megtartásának biztosítása.

(5) A Titkárság munkatervének teljesítéséről a Jogi és 
Igazgatási Főosztály vezetője a 21. pont (4) bekezdésében 
meghatározott módon tájékozódik és jelentést készít.

23. Az Akadémiai Értesítő

(1) A Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja az 
Akadémiai Értesítő, amely havonta jelenik meg.

(2) Az Akadémiai Értesítőt a Titkárság adja ki és a Jogi 
és Igazgatási Főosztály szerkeszti. A szerkesztési feladato
kat az elnök által kijelölt főszerkesztő az Akadémiai Kiadó 
Rt.-vel kötött szerződés alapján látja el.

(3) Az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni:
a) az Akadémia és a kutatóintézetek működését érintő 

jogszabályokat;
b) az elnöki, főtitkári körleveleket, közleményeket, 

szabályozásokat;
c) a közgyűlési határozatokat, elnökségi állásfoglalá

sokat;
d) az AKT határozatait;
e) a Doktori Tanács közleményeit;
f) az akadémiai intézményeket és munkatársaikat 

érintő pályázati felhívásokat;
g) az akadémikusok, akadémiai dolgozók kitüntetéseit;
h) egyéb, az Akadémiát érintő közleményeket.

VI. fejezet

A Titkárság munkarendje

24. Hivatalos kiküldetés

(1) Hivatalos kiküldetést csak kiküldetési rendelvény 
alapján szabad teljesíteni.

(2) A kiküldetést a főosztályvezető esetében a főtitkár, 
beosztott munkatársak esetében a főosztályvezető rendeli el 
és engedélyezi.

(3) A kiküldetési költségekre előleg felvételére, a költsé
gek elszámolására a hatályos pénzügyi jogszabályokat kell 
alkalmazni.

(4) Akadémiai gépkocsinak a kiküldetés során történő 
hivatalos használatra való igénybevételét a főosztályveze
tő és a tudományos osztály elnöke az Akadémia Gépkocsi 
Szolgálatától igényli az előírt nyomtatvány használatával.
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25. A munkáltatói jogok gyakorlása

(1) A Titkárság munkatársai az Akadémiával közszolgá
lati jogviszonyban álló köztisztviselők. A felsőfokú iskolai 
végzettségű köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a 
főtitkár — a Testületi Titkárság vezetőjét és munkatársait 
illetően az elnök, a tudományos osztályok titkárai vonatko
zásában pedig az elnök és az illetékes osztályelnök, a 
Doktori Tanács Titkársága munkatársai tekintetében a 
Doktori Tanács elnökének egyetértésével — gyakorolja.

(2) A főtitkár a főosztályvezetőkre ruházza át a középis
kolai végzettségű köztisztviselők, az ügykezelők és a fizikai 
dolgozók feletti munkáltatói jogokat.

(3) A Titkárság munkatársai kinevezésük előtt a kineve
zésre jogosult vezető előtt a törvényben előírtak szerint 
esküt tesznek.

(4) A kinevezett köztisztviselő munkakörét a szervezeti 
egység vezetője jelöli ki és átadja részére munkaköri leírá
sát a Titkársági SzMSz-t, valamint munkavédelmi oktatás
ban részesíti.

(5) A munkaköri leírás tartalmát, valamint a munkakör 
átadás-átvétel szabályait az 5. számú melléklet tartalmazza.

26. A munkaidő

(1) A Titkárság munkatársainak munkaidejét a köztiszt
viselőkre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

(2) A munkaidő beosztását a főtitkár, illetve a szervezeti 
egység vezetője határozza meg.

(3) A szabadságolás előre meghatározott szabadságolási 
ütemterv szerint történik. A főosztályvezetők kötelesek a 
főtitkár által engedélyezett szabadságuk, külföldi kiküldeté
sük idejét a Jogi és Igazgatási Főosztállyal közölni, és erről 
a főosztály az Akadémia vezetőit tájékoztatja.

27. A kedvezmények és a szakszervezet jogai

(1) A Titkárság köztisztviselői a vonatkozó jogszabályok 
alapján —  a főtitkár által kibocsátott szabályozás szerint — 
éves közlekedési bérletet, ruházati költségtérítési és étke
zési hozzájárulást kapnak.

(2) A Titkárság munkatársai kedvezményesen jogosultak 
az Akadémia jóléti és egyéb intézményeinek (könyvtár, 
üdülők, munkahelyi étkeztetés, büfé stb.) a szolgáltatásait 
igénybe venni.

(3) A Titkárságon a Munka Törvénykönyvének a köz- 
tisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt szakszer
vezeti jogokat az Akadémiai Igazgatási és Szolgáltatási 
Dolgozók Szakszervezete gyakorolja.

VII. fejezet

28. A főosztályok feladatköre

(1) A Testületi Titkárság feladatköre
a) Az Elnöki Titkárság

— az elnök titkársága az elnök személyéhez kötött, 
az Akadémia testületi működésével kapcsolatos 
szervezési és adminisztrációs feladatokat lát el;

— szervezi a Vezetői Kollégium üléseit;
— előkészíti, szervezi és nyilvántartja az elnök ha

zai és külföldi programjait;
— közreműködik a Titkárság főosztályaival kapcso

latos elnöki tevékenység koordinálásában;
— ellátja az alelnökök személyéhez kötött, az Aka

démia testületi működésével kapcsolatos szerve
zési és adminisztrációs feladatokat;

— ellátja a Vezetői Kollégium által megállapított 
alelnöki tevékenységi körökből adódó feladatok 
szervezését és adminisztrációját;

— előkészíti, szervezi és nyilvántartja az alelnökök 
hazai és külföldi programját;

b) A tudományos osztályok titkárságai az illetékességi 
körükbe tartozó testületeknél megszervezik és irá
nyítják az Akadémia vezető testületéi és tisztségvi
selői döntéseinek végrehajtását, nyilvántartják az 
osztályülések határozatait:
— előkészítik és megszervezik az osztályüléseket, 

tudományos üléseket;
— ellátják a hozzájuk tartozó bizottságok és köz

gyűlési képviselők titkársági feladatait;
— nyilvántartják a szakterületileg illetékességi kö

rükbe tartozó köztestületi tagokat és segítik fel
adataik ellátásában;

— közreműködnek az akadémiai tagválasztás elő
készítésében és lebonyolításában, elvégzik a 
tisztújításokkal, a bizottságok újjáválasztásával 
kapcsolatos feladatokat;

— elvégzik az MTA Doktora cím előkészítésének 
— szabályzatban rögzített — szakmai koordiná
ciós feladatait;

— elvégzik az AKT szabályzatában rájuk háruló 
feladatokat;

— a tudományos osztályok titkárságai a feladatkö
rükbe tartozó ügyekben a főosztályokkal közvet
lenül tartják a kapcsolatot;

— esetenként ellátják a tudományos osztályok kö
zötti kapcsolattartás koordinációs feladatait;

— közreműködnek az akadémiai beszámolók készí
tésében, tudománypolitikai és tudományszerve
zési információkat gyűjtenek, értékelnek;

— kapcsolatot tartanak az osztályok külföldi 
(külső- és tiszteleti) tagjaival, a külföldi aka
démiák szakterületüknek megfelelő részlegei
vel, segítik a tudományos bizottságokat a nem
zetközi tudományos szervezetekben való mű
ködésükben;

— kapcsolatot tartanak a szakterületileg illetékes
ségi körükbe tartozó kutató- és oktató helyekkel;

— elvégzik az osztály tudományos könyv- és folyó
irat-kiadás tervezésével kapcsolatban rájuk háru
ló feladatokat, valamint figyelemmel kísérik az 
operatív tervek megvalósulását.

c) A Szervezési és Területi Titkárság
— ellátja — egyebek között — a közgyűlés előké

szítésével, lebonyolításával, a közgyűlés határo
zatainak végrehajtásával és nyilvántartásával, az 
Elnökség üléseivel, az akadémiai központi ren
dezvényekkel kapcsolatos feladatokat;



132 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 2 0 0 3 . o k tó b e r  17.

—  végzi továbbá a területi akadémiai bizottságok
kal kapcsolatos főbb feladatokat, így pl. közre
működik a területi bizottságok munkájának ko
ordinálásában, szak- és munkabizottsági hálóza
tának kialakításában, segíti a területi bizottságok 
és a tudományos osztályok együttműködését.

d) A Kommunikációs Titkárság
— ellátja a közvélemény folyamatos tájékoztatását 

az Akadémia és intézményei tevékenységéről;
— gondozza az Akadémia internetes honlapját;
— közreműködik a kiemelt akadémiai programok 

szervezésében;
-— szerkeszti a havi programfüzetet, háttéranyago

kat, kiadványokat készít;
— előkészíti az Akadémia vezetőinek nyilvános sze

replését és szükség szerint kíséretet biztosít;
— Sajtótitkárságot működtet az Akadémia elnöké

nek felügyelete mellett;
— szervezi a parlamenti kapcsolatokat.

(2) A Főtitkári Titkárság feladatköre
a) a főtitkár személyéhez kötött akadémiai és titkár

sági, továbbá az AKT elnöki feladatainak operatív 
segítése;

b) a főtitkárhelyettes személyéhez kötött feladatok 
ellátásának segítése;

c) közreműködés a testületekkel, bizottságokkal kap
csolatos főtitkári, főtitkárhelyettesi tevékenység 
koordinálásában;

d) a főtitkár és helyettese hazai és külföldi programja
inak előkészítése, szervezése, nyilvántartása;

e) a Főtitkári Titkárság adminisztrációs feladatainak 
ellátása.

(3) A Természettudományi Főosztály feladatköre
a) A főosztály alapvető feladata, hogy a természettu

dományokhoz kapcsolódó szervező, koordináló, 
döntéselőkészítő és ellenőrző tevékenységével se
gítse elő a főtitkárnak, helyettesének, az AKT-nak, 
az Élettudományi, valamint a Matematikai és Ter
mészettudományi Kuratóriumoknak tudománypoli
tikai és tudományszervezői munkáját.

b ) Napi munkakapcsolatban állva az intézetekkel — 
közvetítő, véleményező szerepet betöltve — a fő
osztály közreműködik minden olyan tudományos 
kutatást elősegítő ügy elintézésében, amely nem 
tartozik a közgyűlés, az AKT vagy a tudományterü
leti kuratóriumok hatáskörébe, így különösen
— a kutatóhelyek tudományos, működési tevékeny

sége;
— a kutatóhelyek kutatási, működési tervezése;
— a kutatóhelyek beszámoltatása;
— a kutatóhelyek hazai, felsőoktatási és nemzetközi 

együttműködése
területén lát el feladatokat.
c) Gyűjti és véleményezi a tudománypolitikai és kuta

tásszervezési információkat.
d) Közreműködik az akadémiai jelentések elkészíté

sében, előterjesztések szakmai véleményezésében.
(4) A Társadalomtudományi Főosztály feladatköre

a) A főosztály alapvető feladata, hogy a társadalom- 
tudományokhoz kapcsolódóan szervező, koordiná

ló, döntéselőkészítő és ellenőrző tevékenységével 
segítse elő a főtitkárnak, helyettesének, az AKT- 
nak, a Társadalomtudományi Kuratóriumnak tudo
mánypolitikai és tudományszervezői munkáját.

b )  Napi munkakapcsolatban állva az intézetekkel — 
közvetítő, véleményező szerepet betöltve — a fő
osztály közreműködik minden olyan tudományos 
kutatást elősegítő ügy elintézésében, amely nem 
tartozik a közgyűlés, az AKT vagy a tudományterü
leti kuratóriumok hatáskörébe, így különösen
— a kutatóhelyek tudományos, működési tevékeny

sége;
— a kutatóhelyek kutatási, működési tervezése;
— a kutatóhelyek beszámoltatása;
— a kutatóhelyek hazai, felsőoktatási és nemzetközi 

együttműködése
területén lát el feladatokat.
c) Ellátja a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság és az 

OKTK titkársági teendőit.
d) Gyűjti és véleményezi a tudománypolitikai és kuta

tásszervezési információkat.
e) Közreműködik az akadémiai jelentések elkészítésé

ben, előterjesztések szakmai véleményezésében.
(5) A Jogi és Igazgatási Főosztály feladatköre 
Döntéselkészítő, koordináló, ellenőrző, információszol

gáltató, jogi, igazgatási szervezési és nyilvántartási feladatok 
ellátása. Ellátja a Tudomány etikai Bizottsággal, a Doktori 
Tanács Ügyrendi Bizottságával, a Lakásügyi Bizottsággal és 
a Szociális Bizottsággal kapcsolatos feladatokat.

a) A Jogi Osztály feladatai:
— az Akadémia által külső szervekhez küldendő 

előterjesztések, vélemények véglegesítése;
— az Akadémia és a Titkárság jogi képviselete, 

jogértelmezés biztosítása az Akadémia vezetői és 
a főosztályvezetők részére;

— a Cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a 
bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. 
törvény (Ctv.) 15. §-ának (6) bekezdése alapján 
az Akadémiára háruló feladatok ellátása;

—  az országmozgósítással, tűzrendészettel, honvé
delemmel kapcsolatos feladatok ellátása;

—  titkos ügykezelés ellátása, ügyiratkezelés titkár
sági felügyelete.

b) Humánpolitikai Osztály feladatai:
— a főtitkár humánpolitikai (személyügyi, jóléti és 

szociális) döntéseinek megalapozása, előkészíté
se és végrehajtása;

— a tagválasztásokkal, a kitüntetésekkel, akadémiai 
díjakkal kapcsolatos operatív feladatok ellátása;

— a Titkárság munkatársai szakmai képzésének és 
továbbképzésének szervezése;

— közszolgálati alapnyilvántartás felállítása és veze
tése, adatszolgáltatás, személyügyi nyilvántartás 
vezetése az akadémiai intézmények vezetőiről;

—  a jóléti intézmények általános és szakmai fel
ügyeleteinek ellátása, akadémikusok jóléti, szo
ciális és kegyeleti ügyeinek intézése.

c) Ügyiratkezelő Iroda feladatai:
Az Akadémián, valamint más szerveknél készült 
ügyiratok belső és külső kézbesítése, postázás, köny
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vek és irodaszerek beszerzése és elosztása, folyóirat
rendelés és továbbítás, központi sokszorosítás.

(6) A Pénzügyi Főosztály feladatköre
Ellátja az Akadémiának, mint a központi költségvetés 

önálló fejezetének költségvetési előirányzataival, beruházási 
kereteivel, a gazdasági tervezéssel, finanszírozással, gazdál
kodással, a Titkárság gazdálkodásával kapcsolatos feladato
kat. A főosztály keretében működő vagyonkezelő szervezeten 
keresztül gondoskodik az Akadémia vagyonának nyilvántar
tásával, megőrzésével és hasznosításával kapcsolatos felada
tok ellátásáról. Ellátja továbbá a felügyeleti költségvetési 
ellenőrzésekkel összefüggő operatív feladatokat.

a) A Beruházási és Vállalkozási Osztály feladatai:
— az intézmények egészét magába foglaló beruhá

zási pénzügyi tervek összeállítása, egyes beruhá
zások pénzügyi feltételeinek biztosítása, beszá
molók készítése a tervek megvalósításáról;

— az Akadémia törzsvagyonában lévő, illetve az ál
lam által az Akadémiára bízott ingatlanok használa
tával, hasznosításával kapcsolatos akadémiai fela
datok ellátása, eljárás az ingatlan-nyilvántartási be
jegyzést igénylő ügyekben, nagyjavításokkal, beru
házásokkal kapcsolatos szakmai feladatok ellátása;

— a közvetlen akadémiai érdekeltségű vállalkozá
sok üzletrészeinek, részvényeinek kezelésével, 
tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos fe l
adatok ellátása;

— az Akadémia vagyonkezelő szervezetének kereté
ben az Akadémia Vagyonkezelő Kuratóriuma tit
kársági teendőinek ellátása, a vagyon megőrzésével 
és hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása.

b) A Gazdasági Osztály
— ellátja a Titkárság költségvetési, gazdálkodási 

bér- és munkaügyi feladatait;
— végzi a Bolyai ösztöndíjak folyósítását és a 

Doktori Tanács működésével kapcsolatos pénz
ügyi, gazdasági feladatokat;

— teljesíti az akadémikusi, doktori és kandidátusi 
tiszteletdíjak kifizetését, valamint az akadémi
kusi hozzátartozói ellátási díjak folyósítását.

c) A Pénzügyi Osztály feladatai:
— az Akadémia költségvetési javaslatának benyújtá

sa, az Akadémia éves gazdálkodásáról összefoglaló 
jelentés készítése a közgyűlés, a Pénzügyminisz
térium, a Kormány és az Országgyűlés számára;

— az akadémiai intézmények vezetőivel kapcsola
tos bér- és munkaügyi feladatok ellátása;

— konstruktív és a szorosan vett akadémiai gazdál
kodáson túlmutató feladatok (döntés-előkészítés, a 
finanszírozás rendszerének kialakítására, pénzügyi 
szabályozási és érdekképviseleti feladat betöltése);

—  a Titkárság munkajogi, iparjogvédelmi, szerzői jogi, 
társadalombiztosítási jogi feladatainak ellátása;

— az akadémikusi tiszteletdíjakkal kapcsolatos 
hozzátartozói ellátások megállapítása;

— az Akadémiai Érdekegyeztető Tanács működé
sével kapcsolatos operatív feladatok végzése;

— az akadémiai törzsvagyon értékének nyilvántar
tása, a használatból származó bevétel kezelése az 
MTA Vagyonkezelő Szervezet keretein belül.

d) Az Ellenőrzési Önálló Osztály az MTA főtitkárának 
közvetlen alárendeltségében a fejezet irányításáért 
felelős szerv költségvetési ellenőrzési feladatait 
látja el a kutatóhelyeken és az egyéb akadémiai in
tézményekben, beleértve a cél-, a téma- és az utó- 
vizsgálatokat is.
A Magyar Tudományos Akadémia fejezet felügye
leti költségvetési ellenőrzésének eljárási rendjét az 
Ellenőrzési Önálló Osztály Ügyrendje tartalmazza, 
amelyet az Akadémia főtitkára hagy jóvá.
A Pénzügyi Főosztályhoz csak az operatív feladatok 
végrehajtásával kapcsolódik.

(7) A Doktori Tanács Titkársága feladatköre
Azokban az ügyekben lát el szervező, ügyintéző és vég

rehajtási feladatokat, amelyekben az MTA Doktori Taná
csának az eljárás lefolytatására és érdemi döntés hozatalára 
hatásköre van.

Feladatai:
A doktori cím megszerzése érdekében benyújtott pályá

zatok elbírálásra előkészítése, ennek során — a Doktori 
Szabályzat szerint —

a) a bemutatott egyetemi végzettséget, illetőleg tudo
mányos fokozatot tanúsító oklevelek hitelességének 
és elismerhetőségének (ekvivalencia) vizsgálata;

b) a doktori eljárás igazgatási vitele;
c) a nyilvános vita megszervezése.

— Az előző bekezdésben megjelölt feladatok ellátá
sa kandidátusi, illetőleg tudomány doktora tu
dományos fokozat megszerzéséért indított eljárá
sokban.

— A tudományos címmel, illetőleg a tudományos 
fokozatokkal kapcsolatos nyilvántartás, ezekről 
igazolás kiadása, tudományos minősítési, ill. a 
tudományos cím megszerzéséért indított eljárás
ban keletkezett iratokba való betekintés engedé
lyezése.

— A doktori címmel, illetőleg doktori, továbbá 
kandidátusi fokozattal rendelkezők részére a 
Kormány által meghatározott mértékű tiszteletdíj 
folyósításának ügyében a döntés előkészítése és 
közreműködés annak folyósításában.

— A tudományos továbbképzésben részt vevők te
vékenységének befejezéséhez szükséges szerve
zői munka ellátása, külön hatásköri megosztás 
szerint a munkáltatói jogok gyakorlása az ösz
töndíjasok ügyében.

— Együttműködés a tudományos osztályok titkár
ságaival, kapcsolattartás az Országos Akkreditá- 
ciós Bizottság Titkárságával és az Oktatási Mi
nisztérium illetékes főosztályával (Magyar Ekvi
valencia és Információs Központ).

— Ellátja a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ügyin
tézésével és kuratóriumának működésével kap
csolatos titkársági feladatokat.

(8) A Nemzetközi Tudományos Kapcsolatok Főosztá
lya feladatköre

a) A főosztály alapvető feladata:
A nemzetközi kapcsolatok koncepcionális kérdései
ben az NKB döntéseinek előkészítése és végrehajtá
sa, a nemzetközi kormányközi tudományos szerve-
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zetekben (EU, OECD, NATO, UNESCO stb.), ill. 
kiemelkedő jelentőségű nemzetközi kutatási prog
ramokban való részvétel adminisztratív segítése, 
különös tekintettel az EU-programokra és a csatla
kozással járó feladatokra.

b) Részletes feladatai:
— tájékoztatja az Akadémia vezetését és a kutató- 

hálózatot az európai és egyéb nemzetközi támo
gatási programok tartalmi vonatkozásairól, felté
telrendszerérői és a pályázati módokról;

— elvi-gyakorlati segítséget nyújt a projektekhez a 
kutatóhelyeknek az ötlettől a pályázat összeállí
tásán keresztül akár a szerződéskötésig;

— figyelemmel kíséri a projektek megvalósulását;
— szakmai megbeszéléseket szervez;
— segít nemzetközi együttműködő partnereket ke

resni.
c) A főosztály tevékenysége kiterjed:

— az Európai Unió keretprogramjaira;
— NATO pályázati lehetőségekre;
— a különböző speciális tematikus támogatási prog

ramokra;
— nemzetközi kutatócsere területén a szaktanács- 

adásra;
— az elektronikus úton továbbított aktív informá

ciószolgáltatásra;
— egyéni tanácsadó szolgáltatásra;
— az EU K+F támogatási rendszeréről információs 

brosúrák terjesztésére;
— az EU kutatáspolitikájáról és a Bizottság kezde

ményezéseiről információszolgáltatásra;
— az Akadémia képviseletére meghatározott két- és 

többoldalú nemzetközi fórumokon;
— kapcsolattartásra a hazai EU koordinációs és in

formációs közvetítő intézményekkel, valamint a 
brüsszeli HunOR Irodával;

— az ICSU, az ESF, az ALLEA Magyar Nemzeti 
Bizottsága döntés-előkészítő, koncepcionális te
endőinek ellátására;

— az Akadémia kétoldalú tudományos együttmű
ködési megállapodásainak elvi és pénzügyi dön
téseire.

VIII. fejezet

29. Vegyes rendelkezések

(1 ) A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján vala
mennyi főosztálynak el kell készítenie és a főtitkárhoz 
jóváhagyásra fel kell terjesztenie a főosztály részletes fel
adatait is tartalmazó ügyrendjét és a főosztály dolgozóinak 
munkaköri leírását. A munkaköri leírásokban a 9/1995. 
(II. 3.) Korm.rendelet előírásait érvényesíteni kell.

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Vezetői 
Kollégium 1995. szeptember 27-i* ülésén hagyta jóvá.

* A módosításokat a Vezetői Kollégium 1995. november 29-i, 1997. 
november 12-i, 1999. november 16-i, 2003 . á p r il is  1 5 -i  é s 20 0 3 . m á ju s  2 1 -  
i ülésein fogadta el.

KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
3/2003. (A.É. 10.) MTA-F 

szabályzata

az akadémiai üdülők és az Akadémiai Gépkocsi 
Szolgálat alapító okiratainak közzétételéről

1 . A Magyar Tudományos Akadémia üdülőinek és az 
Akadémiai Gépkocsi Szolgálatnak a módosításokkal egy
séges szerkezetbe foglalt alapító okiratait e szabályzat 
mellékleteként közzéteszem.

2. Jelen szabályzat 2003. november 1-jén lép hatályba, 
egyidejűleg a 6/1900. (A.É. 9.) MTA utasítás 2. §-a és az 
utasítás mellékletei nem alkalmazhatók.

Budapest, 2003. szeptember 15.
Kroó Norbert s. k. 

főtitkár

A 3/2003. (A.É. 10.) MTA-F szabályzat mellékletei

15.140/1/JOG/2003.

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
6/1990. (A.É. 9.) MTA utasításával létrehozott Balatonal
mádi Akadémiai Tudós Üdülő — a Magyar Tudományos 
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (Atv.) és az 
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény (Áht.) 88. §-a 131 bekezdése rendelkezé
seinek megfelelően — módosításokkal egységes szerkezet
be foglalt alapító okirata a következő:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülő (a to

vábbiakban: Üdülő)
1.2. székhelye: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 1.
1.3. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

— a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve a 
tudományos fokozattal rendelkezők és azok 10 
évesnél idősebb családtagjainak (nyári) üdülteté
se, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása;

— kongresszusok, tudományos, kulturális találko
zók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolí
tása;

— külső étkeztetés és vendéglátás;
— az épületek fenntartásának és üzemeltetésének 

biztosítása;
1.4. tevékenységi köre:

TEÁOR: 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdái vendéglátás
70.32 Ingatlankezelés
74.84 Máshova nem sorolt egyéb

gazdasági tevékenységet segítő 
szolgáltatás.
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1.5. Fenntartó köztestületének neve:
Magyar Tudományos Akadémia 
(cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

1.6. Felügyeleti szervének neve:
Magyar Tudományos Akadémia Titkárság 
(cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7.)
Közvetlen felügyeletét a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztálya 
látja el.

1.7. Felelős vezetője az üdülővezető; a vezetői megbí
zás adása és visszavonása a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkárának hatáskörébe tartozik, a to
vábbi munkáltatói jogokat a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályá
nak vezetője gyakorolja.

1.8. Vállalkozási tevékenységet az Üdülő nem végez.
2. Az Üdülő szervezeti és vezetési rendjét, a belső kap

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mű
ködési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályának 
Vezetője hagy jóvá.

3. Az Üdülő igénybevétele az erre vonatkozó szabályok 
szerint, térítés ellenében történik.

4. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. 
melléklete 13. pontjában foglaltaknak megfelelően a Ma
gyar Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

5. Az Üdülő önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét 
tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köz- 
testületi költségvetési szerv.

6. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2003. 
november 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2003. szeptember 15.

dr. Kroó Norbert s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

15 titkára

15.140/2/JOG/2003.

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
6/1990. (A.É. 9.) MTA utasításával létrehozott
Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülő — a Magyar 
Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 
(Atv.) és az államháztartásról szóló, többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. §-a IV  bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelően — módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirata a következő:

I . A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülő (a 

továbbiakban: Üdülő)
1.2. székhelye: 8171 Balatonvilágos, Rákóczi út 31.
1.3. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

—  a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve 
a tudományos fokozattal rendelkezők és azok 
10 évesnél idősebb családtagjainak (nyári) 
üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások 
ellátása;

— a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, a tu
dományos fokozattal rendelkezők, valamint a 
Magyar Tudományos Akadémia Titkárságával 
közszolgálati jogviszonyban, munkaviszony
ban, illetve a Magyar Tudományos Akadémia 
által fenntartott köztestületi költségvetési szer
vekkel közalkalmazotti jogviszonyban állók 
5— 14 éves korú gyermekeinek szervezett nyári 
üdültetése;

— kongresszusok, tudományos, kulturális találko
zók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolí
tása;

— külső étkeztetés és vendéglátás;
— az épületek fenntartásának és üzemeltetésének 

biztosítása;
1.4. tevékenységi köre:

TEÁOR: 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdái vendéglátás
70.32 Ingatlankezelés
74.84 Máshova nem sorolt egyéb

gazdasági tevékenységet segítő 
szolgáltatás.

1.5. Fenntartó köztestületének neve:
Magyar Tudományos Akadémia 
(cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

1.6. Felügyeleti szervének neve:
Magyar Tudományos Akadémia Titkárság 
(1051 Budapest, Nádor u. 7.)
Közvetlen felügyeletét a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztálya 
látja el.

1.7. Felelős vezetője az üdülővezető; a vezetői megbí
zás adása és visszavonása a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkárának hatáskörébe tartozik, a to
vábbi munkáltatói jogokat a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályá
nak vezetője gyakorolja.

1.8. Vállalkozási tevékenységet az Üdülő nem végez.
2. Az Üdülő szervezeti és vezetési rendjét, a belső kap

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mű
ködési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályának 
vezetője hagy jóvá.

3. Az Üdülő igénybevétele az erre vonatkozó szabályok 
szerint, térítés ellenében történik.

4. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. 
melléklete 14. pontjában foglaltaknak megfelelően a 
Magyar Tudományos Akadémia törzsvagyonához tarto
zik.

5. Az Üdülő önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét 
tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köz- 
testületi költségvetési szerv.

6. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2003. 
november 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2003. szeptember 15.

dr. Kroó Norbert s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára
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15.140/3/JOG/2003.

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
1/1994. (A.É. 3.) MTA utasításával létrehozott Erdőtarcsai 
Akadémiai Tudós Üdülő és Alkotóház — a Magyar Tudo
mányos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (Atv.) és 
az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény (Áht.) 88. §-a 131 bekezdése rendelkezé
seinek megfelelően — módosításokkal egységes szerkezet
be foglalt alapító okirata a következő:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Erdőtarcsai Akadémiai Tudós Üdülő és Al

kotóház (a továbbiakban: Alkotóház)
1.2. székhelye: 2177 Erdőtarcsa, Petőfi u. 1.
1.3. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

— a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve 
a tudományos fokozattal rendelkezők és azok 
10 évesnél idősebb családtagjainak üdültetése 
— szükség szerint az elmélyült alkotómunka 
feltételeinek biztosítása —, az ehhez kapcsoló
dó szolgáltatások ellátása;

— külső étkeztetés és vendéglátás;
— kongresszusok, tudományos, kulturális találko

zók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolítása;
— az épületek fenntartásának és üzemeltetésének 

biztosítása;
1.4. tevékenységi köre:

TEÁOR: 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdái vendéglátás
70.32 Ingatlankezelés
74.84 Máshova nem sorolt egyéb 

gazdasági tevékenységet 
segítő szolgáltatás.

1.5. Fenntartó köztestületének neve:
Magyar Tudományos Akadémia 
(cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

1.6. Felügyeleti szervének neve:
Magyar Tudományos Akadémia Titkárság 
(1051 Budapest, Nádor u. 7.)
Közvetlen felügyeletét a Magyar Tudományos Aka
démia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztálya látja el.

1.7. Felelős vezetője az üdülővezető; a vezetői megbí
zás adása és visszavonása a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkárának hatáskörébe tartozik, a to
vábbi munkáltatói jogokat a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályá
nak vezetője gyakorolja.

1.8. Vállalkozási tevékenységet az Üdülő nem végez.
2. Az Alkotóház szervezeti és vezetési rendjét, a belső 

kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Magyar Tu
dományos Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztá
lyának vezetője hagy jóvá.

3. Az Alkotóház szolgáltatásainak igénybevétele az erre 
vonatkozó szabályok szerint, térítés ellenében történik.

4. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. 
melléklete 12. pontjában foglaltaknak megfelelően a Ma
gyar Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

5. Az Alkotóház önálló jogi személy, gazdálkodási jog
körét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó 
köztestületi költségvetési szerv.

6. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2003. 
november 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2003. szeptember 15.

ár. Kroó Norbert s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára

15.140/4/JOG/2003.

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
6/1990. (A.É. 9.) MTA utasításával létrehozott Mátrafüredi 
Akadémiai Üdülő — a Magyar Tudományos Akadémiáról 
szóló 1994. évi XL. törvény (Atv.) és az államháztartásról 
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 
(Áht.) 88. §-a 131 bekezdése rendelkezéseinek megfelelően 
— módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata a következő:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Mátrafüredi Akadémiai Üdülő (a továbbiak

ban: Üdülő)
1.2. székhelye: 3233 Mátrafüred, Akadémia u. 1—3.
1.3. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

— a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságá
val közszolgálati jogviszonyban, munkavi
szonyban, illetve a Magyar Tudományos Aka
démia által fenntartott köztestületi költségvetési 
szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban állók 
és azok 2 évesnél idősebb családtagjainak 
üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások;

— kongresszusok, tudományos, kulturális találko
zók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolí
tása;

— külső étkeztetés és vendéglátás;
— az épületek fenntartásának és üzemeltetésének 

biztosítása;
1.4. tevékenységi köre:

TEÁOR: 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdái vendéglátás
70.32 Ingatlankezelés
74.84 Máshova nem sorolt egyéb 

gazdasági tevékenységet 
segítő szolgáltatás.

1.5. Fenntartó köztestületének neve:
Magyar Tudományos Akadémia 
(cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

1.6. Felügyeleti szervének neve:
Magyar Tudományos Akadémia Titkárság 
(cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7.)
Közvetlen felügyeletét a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztálya 
látja el.

1.7. Felelős vezetője az üdülővezető; a vezetői megbí
zás adása és visszavonása a Magyar Tudományos
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Akadémia főtitkárának hatáskörébe tartozik, a to
vábbi munkáltatói jogokat a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályá
nak vezetője gyakorolja.

1.8. Vállalkozási tevékenységet az Üdülő nem végez.
2. Az Üdülő szervezeti és vezetési rendjét, a belső kap

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mű
ködési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályának 
vezetője hagy jóvá.

3. Az Üdülő igénybevétele az erre vonatkozó szabályok 
szerint, térítés ellenében történik.

4. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. 
melléklete 16. pontjában foglaltaknak megfelelően a Ma
gyar Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

5. Az Üdülő önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét 
tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köz- 
testületi költségvetési szerv.

6. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2003. 
november 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2003. szeptember 15.

dr. Kroó Norbert s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára

15.140/5/JOG/2003.

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
6/1990. (A.É. 9.) MTA utasításával létrehozott Mátraházái 
Akadémiai Tudós Üdülő —  a Magyar Tudományos Aka
démiáról szóló 1994. évi XL. törvény (Atv.) és az állam- 
háztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény (Áht.) 88. §-a /3/ bekezdése rendelkezéseinek meg
felelően — módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirata a következő:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Mátraházái Akadémiai Tudós Üdülő (a to

vábbiakban: Üdülő)
1.2. székhelye: 3233 Mátraháza, külterület
1.3. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

— a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, illetve 
a tudományos fokozattal rendelkezők és azok 
10 évesnél idősebb családtagjainak üdültetése, 
az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása;

— kongresszusok, tudományos, kulturális találko
zók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolítása;

—  külső étkeztetés és vendéglátás;
—  az épületek fenntartásának és üzemeltetésének 

biztosítása;
1.4. tevékenységi köre:

TEÁOR: 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdái vendéglátás
70.32 Ingatlankezelés
74.84 Máshova nem sorolt egyéb 

gazdasági tevékenységet 
segítő szolgáltatás.

1.5. Fenntartó köztestületének neve:
Magyar Tudományos Akadémia 
(cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

1.6. Felügyeleti szervének neve:
Magyar Tudományos Akadémia Titkárság 
(1051 Budapest, Nádor u. 7.)
Közvetlen felügyeletét a Magyar Tudományos Aka
démia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztálya látja el.

1.7. Felelős vezetője az üdülővezető; a vezetői megbí
zás adása és visszavonása a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkárának hatáskörébe tartozik, a to
vábbi munkáltatói jogokat a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályá
nak vezetője gyakorolja.

1.8. Vállalkozási tevékenységet az Üdülő nem végez.
2. Az Üdülő szervezeti és vezetési rendjét, a belső kap

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mű
ködési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályának 
vezetője hagy jóvá.

3. Az Üdülő igénybevétele az erre vonatkozó szabályok 
szerint, térítés ellenében történik.

4. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. 
melléklete 15. pontjában foglaltaknak megfelelően a Ma
gyar Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

5. Az Üdülő önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét 
tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köz- 
testületi költségvetési szerv.

6. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2003. 
november 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2003. szeptember 15.

dr. Kroó Norbert s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára

15.140/6/JOG/2003.

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 6/1990. 
(A.É. 9.) MTA utasításával létrehozott Siófoki Akadémiai 
Üdülő — a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. 
évi XL. törvény (Atv.) és az államháztartásról szóló, több
ször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. §-a 
/3 / bekezdése rendelkezéseinek megfelelően — módosítások
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a következő:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Siófoki Akadémiai Üdülő (a továbbiakban: 

Üdülő)
1.2. székhelye: 8600 Siófok, Kodály Zoltán u. 1—3.
1.3. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

— a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságá
val közszolgálati jogviszonyban, munkavi
szonyban, illetve a Magyar Tudományos Aka
démia által fenntartott köztestületi költségvetési 
szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban állók 
és azok 2 évesnél idősebb családtagjainak 
üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások;
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— kongresszusok, tudományos, kulturális találko
zók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolítása;

— külső étkeztetés és vendéglátás;
— az épületek fenntartásának és üzemeltetésének 

biztosítása;
1.4. tevékenységi köre:

TEÁOR: 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30 Éttermi, cukrászdái vendéglátás
70.32 Ingatlankezelés
74.84 Máshova nem sorolt egyéb 

gazdasági tevékenységet 
segítő szolgáltatás.

1.5. Fenntartó köztestületének neve:
Magyar Tudományos Akadémia 
(cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

1.6. Felügyeleti szervének neve:
Magyar Tudományos Akadémia Titkárság 
(cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7.)
Közvetlen felügyeletét a Magyar Tudományos Aka
démia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztálya látja el.

1.7. Felelős vezetője az üdülővezető; a vezetői megbí
zás adása és visszavonása a Magyar Tudományos 
Akadémia főtitkárának hatáskörébe tartozik, a to
vábbi munkáltatói jogokat a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályá
nak vezetője gyakorolja.

1.8. Vállalkozási tevékenységet az Üdülő nem végez.
2. Az Üdülő szervezeti és vezetési rendjét, a belső kap

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mű
ködési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályának 
vezetője hagy jóvá.

3. Az Üdülő igénybevétele az erre vonatkozó szabályok 
szerint, térítés ellenében történik.

4. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv. 
melléklete 17. pontjában foglaltaknak megfelelően a Ma
gyar Tudományos Akadémia törzsvagyonához tartozik.

5. Az Üdülő önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét 
tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köz- 
testületi költségvetési szerv.

6. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2003. 
november 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2003. szeptember 15.

dr. Kroó Norbert s. k. 
a Magyar Tudományos Akadémia 

íö titkára

15.140/7/JOG/2003.

Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 6/1990. 
(A.É. 9.) MTA utasításával létrehozott Akadémiai Gépkocsi 
Szolgálat —  a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. 
évi XL. törvény (Atv.) és az államháztartásról szóló, több
ször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. §-a 
/3/ bekezdése rendelkezéseinek megfelelően — módosítások
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a következő:

1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Akadémiai Gépkocsi Szolgálat (a további

akban: Szolgálat)
1.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
1.3. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

— a Magyar Tudományos Akadémia tagjai és a 
Magyar Tudományos Akadémia Titkárságával 
közszolgálati jogviszonyban álló arra jogosultak 
hivatalos célú igényeinek kielégítése;

— a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos 
vendégeinek személyszállítása;

— a személygépjármű állomány javíttatása;
1.4. tevékenységi köre:

TEÁOR: 60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás
1.5. Fenntartó köztestületének neve:

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

1.6. Felügyeleti szervének neve:
Magyar Tudományos Akadémia Titkárság 
(cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7.)
Közvetlen felügyeletét a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkárság Pénzügyi Főosztálya látja el.

1.7. Felelős vezetője: a szolgálatvezető; a vezetői 
megbízás adása és visszavonása a Magyar Tudo
mányos Akadémia főtitkárának hatáskörébe tarto
zik, a további munkáltatói jogokat a Magyar Tu
dományos Akadémia Titkárság Pénzügyi Főosztá
lyának vezetője gyakorolja.

1.8. Vállalkozási tevékenységet a Szolgálat nem végez.
2. A Szolgálat szervezeti és vezetési rendjét, a belső kap

csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mű
ködési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Titkárság Pénzügyi Főosztályának vezetője 
hagy jóvá.

3. A Szolgálat önálló jogi személy, gazdálkodási jog
körét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó 
köztestületi költségvetési szerv.

4. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2003. 
november 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2003. szeptember 15.
dr. Kroó Norbert s. k. 

a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
4/2003. (A.É. 10.) MTA-F 

szabályzata

a képernyő előtti munkavégzés minimális 
egészségügyi és biztonsági követelményeiről 

a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi 
és biztonsági követelményeiről szóló — a 3/2002 (VIII.
30.) ESzCsM rendelettel módosított —  50/1999. (XI. 3.) 
EüM rendeletben foglaltak alapján a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkársági szervezetében (a továbbiakban: Tit
kárság) képernyő előtti éleslátását biztosító szemüveg jutta
tási rendjét az alábbiak szerint szabályozom:
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1. A szabályzatban foglaltakat a Titkársággal közszolgálati 
jogviszonyban, munkaviszonyban álló képernyős munkakör
ben, teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztvi
selők, ügykezelők és rendszergazdák (a továbbiakban együtt: 
foglalkoztatott) tekintetében kell alkalmazni.

2. Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító 
szemüvegre jogosult a foglalkoztatott, ha:

a) a napi munkaidejéből, képernyős munkaköréből 
adódóan legalább négy órában képernyős munka
helyen képernyős eszközt használ, és ezt a mun
káltatói jogkört gyakorló vezető írásban igazolja, 
továbbá

b) ezen igazolás bemutatása után a Titkárság részére 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos 
szemészeti szakvizsgálatra beutalja, és

c) a szemészeti szakvizsgálat írásba foglalt szakvéle
ménye szerint szükséges a szemüveg használata, il
letve a foglalkoztatott által személyes célra használt 
szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti 
munkavégzéshez nem megfelelő.

3. A 2. pontban foglalt együttes feltételek megléte esetén 
— a 4. pontban foglalt előírásra is figyelemmel — a Titkár
ság kötelezettséget vállal a minimálisan szükséges, képer
nyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg 
költségeinek megtérítésére legfeljebb a mindenkori köz- 
tisztviselői illetményalap 50%-os mértékéig.

4. Minimálisan szükséges szemüvegen a munkavégzés
hez megfelelő látást biztosító szemüveglencséket és azok 
rendeltetésszerű használatát lehetővé tevő, az ún. társada
lombiztosítási támogatással rendelhető szemüvegkeretet 
kell érteni.

5. A szemüveget a Titkárság nevére szóló, szabályosan 
kiállított, ún. áfás számlára kell megvásárolni. A kiadás 
teljesítésének elrendelésére (utalványozásra) a 2. a) 
alpontban említett vezető jogosult, az utalványozás ellen
jegyzője a Gazdasági Osztály vezetője.

6. A kifizetés adómentes természetbeni juttatás, amelyet 
a Titkárság költségként számol el.

7. A foglalkoztatott elveszti a jogosultságát, ha más 
munkakörbe kerül vagy a Titkársággal fennálló közszol
gálati jogviszonya, munkaviszonya megszűnik. A jogo
sultság elvesztése esetén a foglalkoztatott a szemüveget a 
Titkárság által megtérített összeg 50%-os mértékében 
megválthatja vagy köteles leadni a Titkárság Gazdasági 
Osztályának.

8. A jelen szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba, 
rendelkezéseit azonban a 2003. január 1. napja után vásárolt 
szemüveg költségeinek megtérítésére is alkalmazni kell, ha 
azt e szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő
en vásárolták.

Dr. Kroó Norbert s. k. 
főtitkár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia a kezelésére bízott 
magánalapítvány felhasználásával

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díjat

alapított, amellyel támogatni kívánja a fiatal magyar tudo
mányos kutatók nemzetközi tudományos rendezvényeken 
való részvételét.

A vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege 150 
000 Ft, és a nemzetközi tudományos konferenciák részvételi 
költségeinek (részvételi díj, útiköltség, szállásköltség stb.) 
fedezetéül használható fel.

Az Iijúsági Nemzetközi Konferencia Díjra a Magyar Tu
dományos Akadémia felügyelete alatt álló intézmények 
(kutatóintézetek, támogatott kutatóhelyek) tudományos 
munkakörben dolgozó, 30 év alatti, legalább egyetemi 
doktorátussal rendelkező kutatói pályázhatnak.

A pályázatokat az MTA Titkársága Humánpolitikai 
Osztályához (Budapest, Nádor u. 7.; postacím: 1245 Buda
pest, Pf. 1000) 2004. január 31-ig kell benyújtani.

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

helyét;
a pályázó esetleges előadásának címét; 
a részvételi költség várható nagyságát; 
az intézményi és/vagy saját hozzájárulás mértékét; 
az igényelt támogatás összegét; 
az intézmény vezetőjének javaslatát; 
a tudományos szakterület egyik neves képviselőjének 

ajánló véleményét.
A támogatás odaítéléséről — az e célból létrehozott al

kalmi bizottság javaslatára — a Magyar Tudományos Aka
démia főtitkárhelyettese dönt, amelyről az érintettek névre 
szóló értesítést kapnak. A nyertes pályázók nevét és a tá
mogatás összegét az Akadémiai Értesítő 2004. márciusi 
számában tesszük közzé.

Magyar Tudományos Akadémia 
Titkársága

Humánpolitikai Osztály

Az MTA FKK Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 
pályázatot hirdet 

osztályvezetői teendők ellátására

A megbízás 2004. január 1-től 2008. december 31-ig ér
vényes.

A meghirdetett osztályvezetői munkahely a következő: 
Geomágneses Osztály
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Az osztályvezető feladata:

— a kutatási egység szakmai irányítása,
— az általános szervezéséi 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,
— megfelelő 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 elképze

léseit.

A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevél hiteles másolatát,
— részletes szakmai önéletrajzot,

—  három hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 
bizonyítványt,

— nyelvismeretek megjelölését.

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 legkésőbb a megjelenéstől 
számított 30 napon belül.

Závoti József s. k. 
igazgató

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el
nöke minden hónap első hétfőjén 16-17 óra között -  bármely 
természetű ügyben -  fogadóórát tart. Az Akadémia köztes
tületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.

Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
minden hétfőn 15.30-17.00 óra között -  előzetes bejelentke
zés alapján -  fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tag
jainak más időpontokban is rendelkezésére áll.
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SZEMÉLYI RÉSZ

A Magyar Tudomány Napja alkalmából

a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő 
tudományos életművük elismeréseként

EÖTVÖS JÓZSEF KOSZORÚVAL tüntette ki:

Lackó Miklóst, a történelemtudomány doktorát, az MTA 
Történettudományi Intézetének ny. osztályvezetőjét,

aki a magyar társadalomtörténet, a 20. századi nemzet
közi politikatörténet és a modem magyar kultúra, a szellemi 
élet kutatása, európai eszmei összefüggései terén végzett 
sok új forrást feltáró eredményes munkát;

Möcsényi Mihályt, a mezőgazdasági tudomány doktorát, 
a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási 
Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar Kert
művészeti Tanszékének egyetemi tanárát

a táj építészet szak- és tudományterületén elért tudo
mányos munkásságáért. Szakmai és tudományos tevé
kenysége itthon és külföldön egyaránt széleskörűen elis
mert. Kiemelkedő szerepet játszott a tájépítészet szakterü
letének hazai elismertetésében, a tájtervezés, a tájrende
zés diszciplínájának hazai megteremtésében és egyetemi 
szintű oktatásának bevezetésében. Meghatározó szerepe 
van a tájépítészmérnök-képzés fejlesztésében és a Kerté
szeti és Élelmiszeripari Egyetemen a Tájépítészeti Kar 
létrehozásában. A települések fejlesztésének és a táj ren
dezésének ökológiai szempontjai, elvei kidolgozásá
ban elért tudományos eredményei korszakos jelentősé
gűek;

Sugár Jánost, az orvostudomány doktorát, a Nyíró Gyula 
Kórház Patológiai Osztály ny. tanszékvezető egyetemi 
tanárát, ny. tudományos főigazgatót 

a rákmegelőző állapotok felismerése, jellemzése, vala
mint a rákra ható kemoterápiás szerek hatásosságának és 
hatásmechanizmusának vizsgálatában elért tudományos 
eredményeiért, oktató és tudománypolitikai tevékenységé
ért. Több mint 280 hazai és elsősorban nemzetközi folyó
iratban megjelent közleménye, könyvei és könyvfejezetei 
kivételes aktivitását példázzák;

Dulácska Endrét, a műszaki tudomány doktorát, a BME 
Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék tanszékvezető 
egyetemi tanárát, professor emeritust

a tartószerkezetek elméletében kifejtett széles körű, úttö
rő jelentőségű, nemzetközi színvonalú elméleti eredménye
iért és azok gyakorlati hasznosításáért;

Braun Tibort,a kémiai tudomány doktorát, az ELTE- 
MTA Tudományelemzési és Információtudományi Kutató- 
csoport vezetőjét

a nukleáris kémia, a tudománymetria és a fullerénkémia 
területén kiemelkedő tevékenységéért. Eredményeit 260 
dolgozatban és 10 könyvben publikálta, és az azokra történt 
hivatkozások száma azt jelzi, hogy publikációit több mint 
kétezer kutató használta fel vizsgálataihoz. Három, nem

zetközi publikációs fórummá vált folyóiratot alapított. 
Ezek: Journal o f Radioanalytical and Nuclear Chemistry 
(1968), Scientometrics (1978), Fullerene Science and 
Technology (1993). Ezek a folyóiratok a magyarországi 
tudományos közélet tekintélyét is növelik;

Román Zoltánt, a közgazdaságtudomány doktorát, az 
MTA Ipar- és Vállalatgazdaságkutató Intézet ny. igazgató
ját

a magyar vállalat-gazdaságtani, illetve alkalmazott köz
gazdaságtani kutatások végzésében elért iskolateremtő 
munkásságáért. Tudományos eredményei több területen is 
kiemelkedők, különösen a kisvállalat-fejlesztési- és inno
vációs politika terén szerzett nagy nemzetközi hírnevet. 
Legújabb kutatásaiban a nemzetközi felzárkózást segítő 
magyar technológia- és K+F-politika megalapozásával 
kapcsolatban ért el jelentős eredményeket;

Gyarmati Borbálát, a fizikai tudomány doktorát, az 
MTA Atommagkutató Intézetének ny. tudományos tanács
adóját,

aki az Atommagkutató Intézetben évtizedek óta működő 
és nemzetközileg elismert elméleti magfizikai iskola 
megalapítója és évtizedeken át meghatározó tudósegyéni
sége, a debreceni rezonanciaiskola megteremtője. Tanít
ványai: Vertse Tamás, Gazdy Béla, Lovas Rezső, Kruppa 
András, Cseh József, Papp Zoltán, W olf György, Csótó 
Attila és újabban egy tanítványának tanítványa Varga 
Kálmán, akik sikerrel vitték tovább az általa elkezdett 
kutatást, a rezonanciákkal kapcsolatos vizsgálatokat, 
melyekben a debreceni iskola továbbra is a nemzetközi 
élvonalba tartozik;

az Arany János Közalapítvány a Tudományért Kuratóri
uma

NAGYDÍJBAN részesítette

Ormos Mária akadémikust
sokoldalú alapkutatásokra épülő, mély elemzésekben 

realizált, nemzetközileg is elismert, szakmai igényességgel, 
elmélyültséggel, szintézisre törekvéssel végzett tudomá
nyos munkásságáért, példamutató oktató, iskolateremtő, 
utánpótlás-nevelő, valamint igen jelentős oktatásszervező 
és tudományos közéleti tevékenységéért,

Szántay Csaba akadémikust
a biológiailag aktív, természetes szerves anyagok kémiá

ja és a sztereoszelektív szintézisek területén elért nemzet
közileg kiemelkedő tudományos eredményeiért, iskolate
remtő és oktatói munkásságáért, a magyar tudomány, ezen 
belül a Magyar Tudományos Akadémia, a Budapesti Mű
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a magyar felsőok
tatás érdekében kifejtett tudományos és tudományszervezői 
munkájáért,

Székely György akadémikust
az idegszövet szerveződése terén elért, nemzetközileg 

elismert, kiemelkedő tudományos eredményeiért, amelyek 
arra utalnak, hogy az egyes idegi struktúrák működésének
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meghatározásában a morfológiai kapcsolatok csupán a 
keretet biztosítják az idegsejtek közötti interakciók számá
ra, valamint magas színvonalú neurobiológiai iskolateremtő 
munkásságáért és igen értékes oktatói, tudományszervezői 
és tudományos közéleti tevékenységéért;

az Arany János Közalapítvány a Tudományért Kuratóri
uma szakkuratóriumainak javaslatára kiemelkedő tudomá
nyos kutatómunkájuk elismeréseként

SIMONYI KÁROLY-díjban részesítette

Janszky Józsefet, az MTA levelező tagját és 
Zombori Lászlót, a műszaki tudomány doktorát;

WIGNER JENŐ-díjban részesítette 

Pónya József mérnököt;

a Magyar Tudományos Akadémia Peter Munk közérdekű 
felajánlásának felhasználásával alapított

MUNKÁCSI BERNÁT-díjat adományozott

Fónagy Ivánnak, az MTA külső tagjának
a magyar nyelv hangrendszerének, a költői nyelvnek, a 

nyelvi változás elméletének nemzetközi szintű műveléséért
és

STEINDL IMRE-díjat adományozott

Jurcsik Károlynak, Ybl-, Állami- és Kossuth-díjas épí
tésznek,

aki a jelenkori magyar építészet iskolateremtő mestere, 
tanítványai közül a magyar építészet meghatározó egyéni
ségei kerültek ki;

a Magyar Szabadalmi Hivatal

AKADÉMIAI SZABADALMI NÍVÓDÍJban részesí
tette

Antal Sándort, a műszaki tudomány kandidátusát
a nagyterhelésű, különleges műszaki, elsősorban nagy

terhelésű olajipari tömlők kifejlesztése terén elért, világ- 
színvonalú, széles körben hasznosított és szabadalmakban 
is testet öltött találmányaiért,

Járdán Rafael Kálmánt, a PhD tudományos fokozat tu
lajdonosát

a közúti gépjárművekben használt középfeszültségű 
konverterek és az Európa számos repülőterén megtalálható 
nagyfeszültségű konverterek és más, szabadalmakkal védett 
rendszerek kifejlesztéséért és

Láng Lászlót, a mezőgazdasági tudomány kandidátu
sát,

aki eddigi munkássága során 44 őszibúza-fajta és 5 őszi 
durumbúza nemesítésében vett részt, amelyek közül 26 
fajta kapott szabadalmi oltalmat;

A Magyar Tudományos Akadémia és a Richter Gedeon 
Részvénytársaság által alapított díj kuratóriuma

BRUCKNER GYŐZŐ-díjat adományozott

Tóth Gábornak, a kémiai tudomány doktorának 
a mágneses rezonancia spektroszkópiával a szerves ké

miai szerkezetkutatásban elért kimagasló eredményeiért, 
iskolateremtő tevékenységéért és

Kotschy Andrásnak, a kémiai tudomány kandidátusának 
a heterociklusok fém-katalizált reakcióinak területén el

ért kiváló eredményeiért;

a Magyar Tudományos Akadémia -  a Magyar Államva
sutak Részvénytársaság kötelezettségvállalásával -  a ma
gyar vasutak fejlesztését szolgáló, kiemelkedő tudományos 
teljesítmények jutalmazására alapított

MIKÓ IMRE-díjat adományozott

Gittinger Tibornak
életművéért, a MÁV személyszállítási szolgáltatásainak 

hosszú időn át tartó ötletgazdag fejlesztéséért, valamint a 
korszerű európai vasúti menetrend-szerkesztési gondolko
dás meghonosításáért, és

Dr. Mosóczi Lászlónak
aktív napi munkájáért, a vasút automatizálási rendszerei

nek, azok megbízhatóságának hazai és nemzetközi szinten 
kifejtett elméleti és gyakorlati munkásságáért, valamint a szak
mai utánpótlás oktatása területén végzett tevékenységéért;

a SOMOS Alapítvány támogatásával a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Radiokémiái Bizottsága és a Magyar Ké
mikusok Egyesülete által alapított

HEVESY IFJÚSÁGI ELŐADÓI díj

első fokozatát 
Boros Márton,

második fokozatát 
Radó Krisztián,

harmadik fokozatát 
Gméling Katalin 
nyerte el;

♦

a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

FŐTITKÁRI DICSÉRETBEN részesítette

Bemtssi Silvió Antóniát,
Czeglédi Katalint,
Deme Ilonát,
Dózsa Ildikót,
Dr. Szabó Gábort,
Gáti Gábornét,
Kerék Károlynál,
Konczos Gézát,
Szabó Klárát,
Takács Gabriellát.
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HATÁROZATOK

A Miniszterelnök 
94/2003. (IX. 19.) ME 

határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
Bizottsága tagjának 

megbízásáról

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról 
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. §-ának (4) bekezdése 
alapján -  az oktatási miniszter javaslatára -

dr. Temesi Alfrédát, az Egészségügyi, Szociális és Csa
ládügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettesét 
-  további hároméves időtartamra -

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizott
sága tagsági teendőinek ellátásával megbízom.

Dr. Medgyessy Péter s. k.
miniszterelnök

A Miniszterelnök 98/2003. (X. 3.) ME 
határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
Bizottsága elnökének és tagjainak megbízásáról

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról 
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. §-a alapján -  a Ma
gyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatási minisz
ter közös javaslatára -

dr. Makara B. Gábor akadémikust, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézete 
kutatóprofesszorát
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizott
sága elnöke teendőinek ellátásával,

dr. Bodó Sándort, a Budapesti Történeti Múzeum fő
igazgatóját,

dr. Rudas Imrét, a Budapesti Műszaki Főiskola tudomá
nyos rektorhelyettesét
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizott
sága tagsági teendőinek ellátásával -  2003. szeptember 21-i 
hatállyal, hároméves időtartamra megbízom.

Büdapest, 2003. szeptember 19.
Dr. Medgyessy Péter s. k. 

miniszterelnök

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
állásfoglalásai

a 2003. szeptember 30-án megtartott üléséről

1. Tájékoztató az Akadémia 2004. évi költségvetéséről
folytatott tárgyalásokról
Előterjesztő: Kroó Norbert

Kroó Norbert főtitkár szóban tájékoztatta az elnökség 
tagjait a 2004. évi költségvetési tárgyalásokról. A pénz
ügyminisztérium 3,7 milliárd Ft elvonást eszközölt (az 
OTKA-val együtt), de 6,5 milliárdos növekményt ajánlott 
meg. Ez a tárgyalások folyamán még 1+1 milliárddal emel
kedett. Az adómegállapodás azonban megváltoztatta a 
helyzetet. A kormány által a parlament felé benyújtott költ
ségvetési javaslatban (nettó összegekben) (emlékeztetőül: a 
2003. évi költségvetés 36,4 milliárd Ft OTKÁ-val együtt) a 
jövő évi költségvetés 37,4 milliárd Ft-ot tartalmaz, amely 
940 millió Ft-os növekedést jelent. A növekmény tartal
mazza a tiszteletdíjak 6%-os emelkedését, továbbá új 
kutatói helyek létrehozására 300 millió Ft-ot (ez mintegy 
85 új kutatói hely létrehozására elegendő), valamint az 
infrastruktúra fejlesztésére 55 millió Ft-ot. A költségve
tési tervezetben szereplő összeg tehát (az inflációt is fi
gyelembe véve) effektiv csökkenést jelent. Az ÁFA- 
törvény is módosul 2004-re. Ez a módosulás a kutatóhá
lózat számára 1 milliárd Ft-os költségterhei jelentene. Az 
MTA írásban benyújtotta igényét ennek az ÁFÁ-nak 
visszatérítésére. Emellett van még esély egy kisebb növe
kedésre is.

Az elnökség 24/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség köszönettel tudomásul vette a költségvetési 
beszámolót.

2. Előterjesztés az Országgyűlés számára az Akadémia 
munkájáról és a magyar tudomány általános helyze
téről a 2001-2002. közötti időszakban
Előterjesztők: Marosi Ernő 

Fábri György

Marosi Ernő alelnök és Fábri György főosztályvezető- 
helyettes rövid kiegészítésként tájékoztatta az elnökség 
tagjait, hogy az anyagban szereplő tudományos eredmé
nyek a hazai és a nemzetközi statisztika jelenleg ismert leg
frissebb eredményeit tartalmazza. Kérik a tudományos osztá
lyokat és a tárcákat a még hiányzó adatok pótlására. A köz
gyűlés által meghatározott október 31-ei dátum a parlament 
felé történő benyújtásra tartható. Felhívták a figyelmet arra, 
hogy az anyag kifejezetten sok adatot tartalmaz az innováció
ról, a kutatás gazdasági felhasználásáról. Ez amiatt is fon
tos, hogy az Akadémia beszámolójával nagyjából egy idő
ben kerül sor az innovációs törvény tárgyalására is.

Vizi E. Szilveszter elnök kiegészítésként elmondta, hogy 
az országgyűlési beszámoló eltér az előzőektől, több tény
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szerű adatot tartalmaz. Megpróbálja bizonyítani, hogy a 
kutatás és fejlesztés milyen szerepet játszik a XXI. század
ban egy modern európai államban.

A vitában hozzászólók egyetértettek azzal, hogy az elké
szült beszámoló kiváló. Kisebb -  főként stiláris -  módosí
tásokat javasoltak. Javasolták továbbá rövid összefoglaló 
(tézisek) elkészítését.

Az elnökség 25/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség a javasolt kiegészítésekkel együtt elfogadta 
az országgyűlési beszámoló tervezetét.

3. Előterjesztés az „Eötvös Koszorú” díjazottjaira.
Előterjesztő: Hámori József

Hámori József alelnök, az alkalmi bizottság elnöke is
mertette az osztályok konszenzusos javaslatát a 2003. év
ben Eötvös-koszorúval kitűntetendők személyére.

Vizi E. Szilveszter elnök felkérte a szavazatszámláló bi
zottság elnökéül Pantó György akadémikust, tagjaiul Bazsa 
György doktor képviselőt és Kiefer Ferenc akadémikust.

Az elnökség 26/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség a 2003. évben az Eötvös-koszorút Lackó 
Miklósnak (II. Osztály), Mőcsényi Mihálynak (IV. Osztály), 
Sugár Jánosnak (V. Osztály), Dulácska Endrének (VI. Osz
tály), Braun Tibornak (VII. Osztály), Román Zoltánnak (IX. 
Osztály) és Gyarmati Borbálának (XI. Osztály) ítélte oda.

2. A 2003. évi Eötvös József Koszorú díjjal járó bruttó 
összeg 500 000 Ft, amelyet az MTA Titkársága fizet ki a 
díjazottaknak.

4. Tájékoztató a Magyar Tudomány Napja rendezvény-
sorozat előkészítéséről
Előterjesztő: Meskó Attila

Meskó Attila főtitkárhelyettes szóban tájékoztatta az el
nökség tagjait a Magyar Tudomány Napjának előkészületé
ről. Az MTA honlapján megjelent már a felhívás a rendez
vénysorozaton való részvételre. A bejelentett rendezvények 
száma 400 fölött van. A központi rendezvények közül a 
sajtótájékoztatóra október 30-án kerül sor, ezen többek kö
zött Gulyás Balázs ad tájékoztatást a World Science Fórum
ról. A nagycenki koszorúzáson Vizi E. Szilveszter elnök vesz 
részt. November 3-án a központi ünnepségen Vizi E. Szil
veszter mond beszédet, Petz Dénes Neumann Jánosról tart 
előadást. Wolsky Sándor akadémikusról, mint az MTA leg
idősebb (101 éves) tagjáról videofilm készül. Kertész Imre 
Nobel-díjas előadása még kérdéses. A díjak közül az Eötvös 
Koszorúk, az Arany János Közalapítvány Nagydíjai, továbbá 
a Peter Munk alapította díjak átadására kerül sor. Készül a 
programfözet, a honlapon is megjelenik a teljes program. A 
székházban könyvkiállításra kerül sor, amelyen az akadémiai 
intézetek mellett az Akadémiai Kiadó vesz részt.

Vizi E. Szilveszter tájékoztatta az elnökséget, hogy Mádl 
Ferenc köztársasági elnök várhatóan vállalja az ünnepi 
beszéd megtartását.
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Az elnökség 27/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség köszönettel tudomásul vette a tájékoztatót.

5. Tájékoztató a külső és tiszteleti tagok választásáról
Előterjesztő: Enyedi György

Enyedi György akadémikus, a tagválasztás előkészítésé
re kiküldött ad hoc bizottság elnöke ismertette az elnökség
gel, hogy a tagjelöléssel kapcsolatban néhány probléma 
merült fel. Berényi Dénes akadémikus vetette fel a kérdést, 
hogy külső tagok is javasolhassanak levelező tagot. Az 
MTA 1995-ös tagválasztási szabályzata leszögezi, hogy 
levelező tagot két hazai akadémikus jelölhet, míg rendes 
tagot két rendes tag.

További kérdés volt a külső tagokkal kapcsolatban, hogy 
a kettős állampolgárságú személyek külső vagy hazai tag
nak javasolhatók? Enyedi György véleménye szerint ma
gyar állampolgár hazai tagnak javasolható.

Az elnökség korábbi állásfoglalása 70 főben szabályozta 
a 70 év alatti külső tagok létszámát. Eszerint 2004-ben 16 
külső tag lenne választható. Enyedi György javaslata sze
rint erre októberben vagy novemberben térjen vissza az 
elnökség, amikor már konkrétan ismert a jelöltek száma és 
személye. Javasolja továbbá, hogy erre a témára a közgyű
lés is térjen majd ki a későbbiekben.

Keviczky László alelnök javaslatára a tájékoztatásról az 
elnökség nem nyitott vitát, azt novemberre halasztotta.

Vizi E. Szilveszter elnök is felhívta a figyelmet arra, hogy 
a kettős állampolgárság kérdését végig kell gondolni, külső 
tagnak magyar érzelmű, de külföldi állampolgárt kellene 
választani. Marosi Ernő alelnök egy kritériumot ítélt e kér
désben még fontosnak, méghozzá a magyar nyelv tudását.

Lőrincz Lajos akadémikus az elnökség meghívottjaként 
konkrét eset ismertetésére és megoldására kapott felkérést. 
1993-ban Somogyi Péter neurobiológust 3 akadémikus leve
lező taggá javasolta. Az osztályon a jelölt megkapta a több
ségi szavazatot, ennek ellenére az osztály azt kérte az elnök
ségtől, hogy a közgyűlés elé külső tagi jelöltként kerüljön 
előterjesztésre, mivel tartósan külföldön élt már akkor is. Az 
elnökség elfogadta a javaslatot, és hozott egy határozatot, 
hogy az akkor érvényben levő Alapszabálytól eltérve lehető
vé teszi, hogy magyar állampolgárt az Akadémia külső taggá 
válasszon. Ezt így terjesztették be a közgyűlés elé, amely 
meg is választotta a jelöltet. A megválasztott jelölt lemondott 
külső tagságáról, arra hivatkozva, hogy az elnökség és a 
közgyűlés szabályellenesen járt el. Jogilag az eset egyszerű, 
mind az elnökség, mind a közgyűlés megsértette az akkori 
alapszabályokat. A jelölt sem tette helyesen, hogy lemondott 
külső tagságáról, mivel az akkori -  ma már nem érvényes -  
szabályok szerint kérhette volna átminősítését levelező taggá.

Lőrincz Lajos javasolja, hogy az elnökség annulálja 
14/1993. sz. határozatát. Az elnökség többségi szavazattal a 
14/1993. sz. határozatát nem érvénytelenítette. Elismerte 
ugyanakkor, hogy Somogyi Péter jelölése és választása 
során 1993-ban súlyos szabálytalanságok történtek. A ki
alakult helyzet orvoslását szükségesnek ítélte.

Amennyiben Somogyi Pétert az MTA akadémikussá 
akarja választani, ebben az esetben újra végig kell vinni a
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választási ügymenetet. Somogyi Péter levelező taggá jelöl
hető és választható, hiszen a kettős állampolgárság azt 
jelenti, hogy magyar állampolgár. Az elnökség egyhangú
lag egyetértett azzal, hogy amennyiben az Osztály megsza
vazza Somogyi Péter jelölését, az elnökség az osztály szá
mára meghatározott létszámtól függetlenül egy helyet biz
tosít a visszatartott tartalékból.

Telegdy Gyula az interdiszciplináris jelöltségről tett fel 
kérdést, erre válaszul Vizi E. Szilveszter javasolta, hogy ne 
legyen interdiszciplináris jelölt.

Az elnökség 28/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség köszönettel tudomásul vette Enyedi György 
tájékoztatását. A tagválasztás felmerült kérdéseivel a konk
rét jelölések adatainak ismeretében novemberi elnökségi 
ülés foglalkozik majd.

6. Előterjesztés az elnökség 2003. II. félévi munkater-
vére
Előterjesztő: Pannonhalmi Kálmán

Pannonhalmi Kálmán főosztályvezető röviden ismertette 
a 2003. II. félévi munkatervet.

Az elnökség 29/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség a II. félévi munkatervet jóváhagyta.

7. Előterjesztés az Elnökség 2003. június 24-ei ülésén
tárgyalt „A Magyar Tudományos Akadémia Doktora
cím megszerzésének ütemezése” című anyag kijavítá
sára
Előterjesztő: Bazsa György

Bazsa György doktor képviselő a 2003. júniusi 24-ei el
nökségi ülésen tárgyalt előterjesztés kiegészítését ismertet
te. Az internetes megjelenés ügyében a bizottság a felmerü

lő személyiségi jogi problémák miatt nem illetékes, azt 
visszautalta az elnökség elé.

Az elnökség 30/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség a kiegészítésekkel együtt jóváhagyta „A 
Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím megszerzésé
nek ütemezésé”-ről szóló előterjesztést és továbbküldte 
intézkedésre a Doktori Tanácsnak.

8. Egyebek között

8.1. Solymosi Frigyes akadémikus kérdést intézett Vizi E. 
Szilveszter elnökhöz a zsámbéki „Szilícium-völgy” ügyében. 
Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy az Akadémia az 
előszervezésben nem vesz részt, amennyiben a kormány 
jóváhagyja és megvalósul a beruházás, abban az esetben az 
MTA szellemi tőkéjével segíti annak létrehozását.

8.2. Az igazgatóválasztással kapcsolatban javasolták, 
hogy az adott intézettel záróbeszámolót kellene készíttetni, 
amelyet a tudományos osztály véleményezne. Az osztály 
által ez alapján adott irányelvek segítenék a bizottságot az 
új igazgató személyének kiválasztásában.

8.3. Vizi E. Szilveszter elnök a NAT-tal kapcsolatban 
ismertette, hogy az MTA természettudományi osztályainak 
állásfoglalását megküldte Magyar Bálint miniszternek és 
Vass Vilmos projektigazgatónak. Bazsa György javasolta, 
hogy az elkészült anyagokat Lóránt Ferencnek, az Országos 
Köznevelési Tanács elnökének is küldjük el.

8.4. Vizi E. Szilveszter elnök az elnökség nevében gratu
lált Makara B. Gábor akadémikusnak az OTKA elnökévé 
történt kinevezése alkalmából.

9. Bemutató a Képes-teremben

Az elnökségi ülés végén sor került az elektronikus alma
nachnak, az akadémikusok publikációs adatbázisának és az 
Akadémia megújított honlapjának a bemutatására.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
2003. szeptember 15-i ülésének (AKT 5/2003.) 

állásfoglalásai

Napirend:

1. A kutatóintézetek és a támogatott kutatóhelyek 2002. 
évi tevékenysége (a Kuratóriumok elnökeinek és a 
Hálózati Tanács elnökének jelentése)

.2. Tájékoztató az MTA 2004. évi költségvetési tárgyalá
sairól.

3. Tájékoztató a december 31-én lejáró igazgatói megbí
zásokról.

4. Az igazgatói pályázatok elbírálásának új eljárási 
rendje.

5. Egyebek.

AKT 1/5/2003. (IX. 15.) állásfoglalás:

A kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek 2002. évi 
tevékenységét bemutató-értékelő írásbeli tájékoztatóhoz 
fűzött szóbeli kiegészítésükben a kuratóriumok elnökei 
kiegyensúlyozott, reális és hasznos anyagnak értékelték azt.

Az AKT a tájékoztatatót mint a jövendő állásfoglalások 
megalapozásához elég információt tartalmazó anyagot 
egyhangú szavazással jóváhagyta.

AKT 2/5/2003. (IX. 15.) állásfoglalás:

Az MTA főtitkára, Kroó Norbert tájékoztatta a testületet 
az Akadémia 2004. évi költségvetéséről folyó tárgyalások
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ról, a költségvetés alakulásának várható helyzetéről és a 
még nyitott kérdésekről.

Az AKT a tájékoztatót tudomásul vette.

AKT 3/5/2003. (IX. 15.) állásfoglalás:

Az AKT áttekintette a 2003. december 31-én lejáró 
igazgatói állásokra kiírt pályázatokat, valamint az igazga
tói pályázatok új eljárási rendjét, amelyet az Akadémia 
elnöke és főtitkára által jegyzett „Irányelvek a kutatóinté
zeti igazgatók megbízásának kiadására” c. dokumentum 
tartalmaz. A jelenlegi pályázatokra még nem alkalmazható 
a search committee közreműködése, de a következőkben 
már bevezetésre kerül. Több pályázat esetén az eddigi eljá
rás szerint a főtitkár úr felkérésére ad hoc bizottság alakul 
az AKT állásfoglalásának előkészítésére, amelynek 

elnöke: Halász Béla akadémikus,
tagjai: Markó László akadémikus,

Michelberger Pál akadémikus,
Pál Lénárd akadémikus,
Schiller Róbert, a tudományok doktora.

AKT 4/5/2003. (IX. 15.) állásfoglalás:

Az MTA elnöke és a Tudomány- és Technológiapolitikai 
Kollégium alelnöke, Vizi E. Szilveszter előterjesztést tett 
az OTKA alelnöki posztjára kijelölendő személyre.

Az AKT titkos szavazással egyhangúlag támogatta azt a 
javaslatot, hogy az Akadémia újra Kroó Norbertét delegálja 
az OTKA alelnöki posztjára, aki ezt a posztot eddig is 
betöltötte.

AKT 5/5/2003. (IX. 15.) állásfoglalás:

Egyebek tárgykörben
-tájékoztatás hangzott el az akadémiai kutatóintézetek 

legutóbbi ciklusbeli tevékenysége értékelésének előké
szítéséről. Ez tartalmazta a kijelölt ad hoc bizottság 
eddigi állásfoglalása alapján az értékelés célját, az ér
tékelés szempontjait, a lebonyolítás módját és menetét. 
Az értékelés az élet-, matematika és a természettudo
mányos intézetek esetében az 1998-2002, a társada
lomtudományok esetében 1995-2002. évekre terjed ki. 

-  az AKT II. félévi ülésrendje módosult, a következő 
ülésekre október 20-án (hétfőn) és november 19-én 
(szerdán) kerül sor.

KÖZLEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím 

odaítéléséről

BALOGH ÁDÁM
„Biztonság és radikalitás a colorectalis rák sebészeté
ben” című munkája alapján,

BALÁZS MARGIT
„A daganat progressziót kísérő genetikai eltérések 
vizsgálata in situ hibridizációs módszerekkel” című 
munkája alapján,

BARTHA TIBOR
„A pajzsmirigyhormon háztartásra ható dejodáz en
zimrendszer molekuláris biológiai jellemzői” című 
munkája alapján,

BÜRGÉS GYÖRGY
„Agroökoszisztémákban végzett növényvédelmi állat
tani kutatások 1968-1998” című munkája alapján, 

CSEMEZ ATTILA ZOLTÁN
„A tájképi potenciál és a tájjelleg meghatározása” cí
mű munkája alapján,

CSUHAJ VARJÚ ERZSÉBET
„Grammatikarendszerek -  formális nyelvek leírása 
grammatikák multi-ágens jellegű rendszereivel” című 
munkája alapján,

CSÉCSEI GYÖRGY
„Elektrofiziologiai diagnózis és monitorozás az ideg- 
sebészetben” című munkája alapján,

DOBSZAY LÁSZLÓ
„Corpus Antiphonarum: Európai örökség és hazai 
alakítás” című munkája alapján,

DÖRNYEI ZOLTÁN
„Teaching and Researching Motivation” című munká
ja alapján,

EMBER ISTVÁN ANTAL
„Onko és szuppresszor gén experesszió vizsgálata in 
vivo állatmodellekben és humán populációban” című 
munkája alapján,

FORRAI GÁBOR
„Reference, Truth and Conceptual Schemes: A 
Defense of Internal Realism” című munkája alap
ján,

FÖLDES ISTVÁN
„Sugárzás lézerplazmákból” című munkája alap
ján,

G. TÓTH LÁSZLÓ
„A planktonikus rákok táplálkozásbiológiája és szere
pe a fitoplankton eliminálásában a Balatonban” című 
munkája alapján,

GAÁL ISTVÁN
„A késői neolitikum története a Dél-Dunántúlon a te
metőelemzések tükrében (tipológia-kronológia-társa- 
dalomrégészet)” című munkája alapján,

HALÁSZ GÁBOR
„Az oktatási rendszer” című munkája alapján, 

HANTOS ZOLTÁN
„A légzőrendszer alacsonyfrekvenciás oszcillációs 
mechanikája” című munkája alapján,

HEBLING JÁNOS
„Femtoszekundumos fényimpulzusok előállítása és al
kalmazása” című munkája alapján,

HORVÁTH MIKLÓS
„Az 1956-os forradalom és szabadságharc hadtörténeti 
vonatkozásai” című munkája alapján,

KISVÁRDAY ZOLTÁN
„Horizontális idegsejthálózatok szerveződése a látóké
regben” című munkája alapján,
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KOLLÁTH ZOLTÁN
„Dinamikai rendszerek, móduskölcsönhatás és időská
lák a változócsillagokban” című munkája alapján, 

KUZMANN ERNŐ
„Új amorf, mikrokristályos és kristályos fázisok jel
lemzése a 57Fe, az 119Sn, a 141Pr és az 151Eu mik- 
rokörnyezetén keresztül” című munkája alapján, 

KÜLLŐS IMOLA
„Közköltészet és népköltészet (A XVII-XIX. századi 
magyar világi közköltészet összehasonlító műfaj-, 
szüzsé- és motívumtörténeti vizsgálata)” című munká
ja alapján,

LAZÁNYI JÁNOS
„Fenntartható gazdálkodás a Westsik vetésforgó kísér
let tapasztalatai alapján” című munkája alapján, 

MAROSI GYÖRGY
„A fázishatárrétegek szerepe az égésgátlásban és po
limer mátrixú diszperz rendszerek kialakításában” cí
mű munkája alapján,

MOKSONY FERENC
„Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméle
tek empirikus ellenőrzése” című munkája alapján, 

NAGY LÁSZLÓ
„Csapatok külföldi állomásoztatásának elméleti és 
gyakorlati kérdései Európában a második világháború 
után” című munkája alapján,

NÉMETH JÁNOS TIBOR
„A szem és az orbita vérkeringése normális és kóros 
viszonyok között” című munkája alapján,

OROSZ MAGDOLNA ÉVA
„Identität, Differenz, Ambivalenz. Erzählstrukturen 
und Erzählstrategien bei E. T. A. Hoffmann” című 
munkája alapján,

PAKSA KATALIN
„Magyar népzenetörténet” című munkája alapján, 

POLLHAMER ERNŐNÉ
„Az egészségesebb táplálkozás elősegítése, fajtától a 
késztermékig” című munkája alapján,

ROHONYI ZOLTÁN
„A romantikus korszakküszöb. A posztkantiánus 
episztémé: a felbomló neoklasszikus kánon és a kora
romantika alakzatai a magyar irodalomban” című 
munkája alapján,

RUDAS TAMÁS
„Többszempontos csoportosítások elemzése: 
loglineáris és marginális modellek, illeszkedésvizsgá
lat teljes, illetve hiányos adatállományokból” című 
munkája alapján,

SZATHMÁRI MIKLÓS
„A dehidroepiandroszteron és szulfát észterének 
anyagcsere hatásai” című munkája alapján,

SZÉKÁCS BÉLA
„Női nemi hormon- és más humorális szabályozó té
nyezők vizsgálata normo-hipertóniás keringésben” 
című munkája alapján,

VAJDA ISTVÁN
„Szupravezetők alkalmazása az erősáramú iparban: 
teljesen szupravezetős minierőmü komponenseinek és 
tervének lépcsőzetes megvalósítása” című munkája 
alapján,

VARGA J. JÁNOS
„Magyarország és Európa 1682-1684” című munkája 
alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia által néhai Simor 
Pálné hagyatékából alapított Simor Pál Rákkutató Alapít
vány kuratóriuma felhívja a gyógyító és kutató intézmé
nyek szervezeti egységeinek vezetőit és az Akadémia köz
testületének tagjait, tegyenek javaslatot

„Pro optimo merítő in pancreatico-oncologia” díj 

odaítélésére.
A kuratórium a díjat és az adományozást rögzítő okleve

let, a díjhoz járó bronzérmét a rákkutatásban, különösen a 
hasnyálmirigyrák és más emésztőszervi rákok kutatásában 
és gyógyításában jelentős eredményeket elért kutatók és 
orvosok részére adományozza.

A javaslatban részletesen ismertetni kell a javasolt sze
mély kutató, ill. gyógyító tevékenységét és e tevékenység 
eredményét.

A javaslatokat 2003. december 20-ig kérjük megküldeni 
a Simor Pál Rákkutató Alapítvány címére: 1245 Budapest, 
Pf 1000.

A díjak átadására 2004. májusában kerül sor a Magyar 
Gastroenterológusok Társasága Naggyűlésén. A díjazottak 
nevét az Akadémia Értesítőben nyilvánosságra hozzuk.

2003-ban a díjat Dr. Balogh Ádám, Dr. Herészényi 
László és Dr. Horváth Örs Péter kapta.

Dr. Lapis Károly s. k., 
a kuratórium elnöke

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Elnöksége -  a 
6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet alapján -  a Meteorológiai 
Világnap alkalmából (2004. március hó 23.) miniszteri 
elismerések adományozására kíván előterjesztést tenni.

Ennek megfelelően a hazai és a nemzetközi meteorológia 
területén kimagasló tudományos kutatások és szakmai 
eredmények elismerésére két Schenzl Guidó-díj, valamint 
négy Pro Meteorologia Emlékplakett adományozására 
kerülhet sor.

A Szolgálat Elnöksége felhívja a szakmai, tudományos 
és társadalmi szervezeteket, egyesületeket, kamarákat, 
gazdálkodó szervezeteket, intézményeket, önkormányzato
kat, valamint a meteorológia iránt érdeklődést tanúsító 
magánszemélyeket, hogy az elismerésekre tegyék meg 
javaslataikat a mellékelt űrlapnak megfelelő formában.

A javaslatokat 2004. január hó 23. napjáig kell, az Orszá
gos Meteorológiai Szolgálat Elnöki Irodájára, a tudományos 
titkárnak eljuttatni (1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1).

A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, személyi 
adatait, munkahelyét, beosztását, tudományos fokozatát,
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korábbi kitüntetéseit, továbbá szükséges ismertetni az in
dítványt megalapozó eredményeket is.

Az elismerések adományozására beérkezett javaslatokat 
az erre a célra alakult bizottság értékeli, amelyben a Szolgá
laton kívül képviselteti magát a Magyar Honvédség Meteo
rológiai Hivatala, a Magyar Tudományos Akadémia, az 
ELTE Meteorológiai Tanszéke, valamint a Magyar Meteo
rológiai Társaság.

Az elismeréseket a miniszter vagy megbízottja a Meteo
rológiai Világnapon ünnepélyes keretek közt adja át.

Országos Meteorológiai Szolgálat 
Elnöki Iroda

Felhívás a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
elutasított kérelmek és a

közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított 
kérelmek bejelentésére

Az adatvédelmi biztos a személyes adatok védelméről és 
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvény (a továbbiakban: törvény) 13. §-ának (3) és 20. §- 
ának (4) bekezdésében foglalt kötelezettségük teljesítésére 
felhívja a személyes adatok és a közérdekű adatok kezelőit.

A 2002. évre vonatkozó összesítést a személyes adatok 
kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmekről és a közér
dekű adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmekről 
az elutasítás indokának megjelölésével az adatvédelmi 
biztosnak 2003 december 15-ig, a 2003. évre vonatkozó 
összesítést 2004. február 1-jéig kell megküldeni a követke
ző címre:

Adatvédelmi Biztos Irodája
1051 Budapest, Nádor u. 22.
(vagy postacím: 1387 Budapest, Pf. 40)

A válaszadási kötelezettség szempontjából személyes adat 
iránti kérelem minden, az érintett által benyújtott, saját adata
ira vonatkozó betekintési, törlési, helyesbítési kérelem.

Közérdekű adat iránti kérelem a törvény 19. §-ában fog
laltaknak megfelelően az állami vagy helyi önkormányzati 
feladatot, valamint egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy 
személy kezelésében lévő adatok megismerésére irányuló 
kérelem.

Az értesítési kötelezettség közérdekű adatok tekintetében 
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 
szervekre vagy személyekre, személyes adatok tekintetében 
az állami szervek és a magánszféra adatkezelőire vonatko
zik.

Kérem az adatkezelőket, adjanak tájékoztatást a teljesí
tett kérelmekről is.

Dr. Péterfalvi Attila s. k.
adatvédelmi biztos

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el
nöke minden hónap első hétfőjén 16-17 óra között -  bármely 
természetű ügyben -  fogadóórát tart. Az Akadémia köztes
tületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.

Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
minden hétfőn 15.30-17.00 óra között -  előzetes bejelentke
zés alapján -  fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tag
jainak más időpontokban is rendelkezésére áll.
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SZEMÉLYI RÉSZ

A Magyar Köztársaság elnöke -  a miniszterelnök előter
jesztésére -

az 1956. évi forradalom és szabadságharc 47. évforduló
ja, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 14. évfor
dulója alkalmából

a NAGY IMRE ÉRDEMREND

kitüntetést adományozza
a hazafias helytállással példát mutató, a magyar függet

lenséget szolgáló, a társadalmi párbeszéd, a társadalmi 
béke, a nemzet egységének megvalósítása, a békés rend
szerváltozás megteremtése érdekében kifejtett tevékenysé
gük elismeréseként

dr. Kosáry Domokos akadémikusnak, állami díjas és 
Széchenyi-nagydíjas történésznek, a Magyar Tudományos 
Akadémia volt elnökének,

dr. Sólyom Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjának, az Alkotmánybíróság volt elnökének.

A Németországi Szövetségi Köztársaság elnöke

a NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
ÉRDEMRENDJÉNEK 

NAGY ÉRDEMKERESZTJE
kitüntetést adományozta

dr.Glatz Ferenc akadémikusnak, Széchenyi-díjas törté
nésznek a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökének, 
az MTA Történettudományi Intézet igazgatójának

az európai kultúrpolitika történetének, a közép-kelet- 
európai nemzeti kultúrák társadalmi, történeti összefüggé
seinek kutatásában szerzett érdemeiért, a térség államai 
közötti tudományos, kulturális együttműködés erősítéséért, 
a magyar-német kapcsolatok ápolásában végzett kiemelke
dő tevékenységéért.

JOGSZABÁLY

2003. évi XCII1. 
törvény

a Magyar Tudomány Ünnepéről

Az Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött 
szerepét kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és 
fejlesztése érdekében végzett tevékenységet elismerésre és 
kiemelkedő támogatásra méltónak tartja. Bízik abban, hogy 
Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz megnöveli a 
magyar kutatók, tudósok eddig is eredményes hozzájárulását

az emberiség tudásának, ismereteinek gyarapodásához. Fejet 
hajt elődeink előtt, akik a magyar tudomány fejlődéséhez 
hozzájárultak. Ezért a következő törvényt alkotja:

1. § Az országgyűlés november 3-át -  azt a napot, ame
lyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak évi jövedelmét 
Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, és 
ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia 
megalapítását -  a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánítja.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Módi Ferenc s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke

HATÁROZAT

A Kormány
2270/2003. (X. 31.) Korm. 

határozata

a Magyar Tudományos Akadémia 2002. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatójáról

A Kormány

1. tudomásul veszi a Magyar Tudományos Akadémia el
nökének az Akadémia 2002. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatóját,

2. elismerését fejezi ki a magyar tudományosság, az 
Akadémia köztestületének tagjai és kutatóintézetei által 
elért hazai és nemzetközi eredményekért, és fontosnak 
tartja, hogy az Akadémia a jövőben is az ezt tükröző költ
ségvetési támogatásban részesüljön.

Dr. Medgyessy Péter s. k. 
miniszterelnök

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
állásfoglalásai

a 2003. október 28-án megtartott üléséről

1. Tájékoztató a 2004. évi tagválasztás előkészítéséről, a 
tagajánlásokról

Enyedi György írásbeli tájékoztatója ismeretében az el
nökség tagjai részéről több kérdés vetődött fel a tagválasz
tással kapcsolatosan, így a tudományos osztályok új levele
ző tagjainak száma, a külső tagokkal kapcsolatosan a kettős 
állampolgárság kérdése. Ez ügyben utoljára Harmathy 
Attila akadémikus adott értelmezést.

Vizi E. Szilveszter elnök javaslatára -  egyhangú szava
zással -  az elnökség megbízta az Enyedi György vezette 
bizottságot, hogy a soron következő elnökségi ülésre dol
gozza ki javaslatait a vitatott kérdésekkel kapcsolatosan.
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Az elnökség 31/2003. számú állásfoglalása

1. Az elnökség köszönettel vette a tájékoztatást a tagvá
lasztás előkészítéséről, a tagajánlások lezárultáról.

2. Az elnökség a felmerült vitás kérdésekkel kapcsolatban 
megbízta az Enyedi György akadémikus vezette bizottságot, 
hogy a novemberi elnökségi ülésre terjessze be javaslatait:

2.1. a levelező tagi helyek elosztásának alapelvei rögzí
tésére;

2.2. Lőrincz Lajos akadémikussal együttesen adjanak 
jogértelmezést és határozati javaslatot a külső ta
gok választásával kapcsolatosan felmerült kérdé
sekre, különös tekintettel a kettős állampolgárság 
értelmezésére.

2. Tájékoztató a World Science Forum szervezésének
állásáról

Kroó Norbert főtitkár -  Gulyás Balázs, a WSF Szerve
zőbizottsága vezetője nevében is -  ismertette az elnökségi 
ülés résztvevőivel, hogy jelenleg a regisztrált résztvevők 
száma mintegy 300 fő. A rendezvényre valamennyi aka
démikus és doktor képviselőt meghívják, a díszterem szű
kössége miatt azonban a Fórum hivatalos hazai résztvevői
nek száma korlátozott, de a Magyar Tudományos Akadé
mia tagjai részére előzetes jelentkezés alapján biztosítják a 
részvételt a délutáni szekcióüléseken. A november 8-i és 9- 
i délelőtti plenáris ülések kivetítve szintén megtekinthetők 
az MTA Nagytermében. A rendezvénnyel kapcsolatos 
információk egyébként a fórum internetes oldalán is meg
tekinthetők. A konferencia folytatása is a tervek között 
szerepel, háromévente kerülne sor megrendezésére.

Fábri György, a Kommunikációs Titkárság vezetője el
mondta, hogy a nemzetközi sajtó -  a négy nagy nyelvterület 
nagy hírügynökségei -  már adott le előzetes híradásokat az 
eseménnyel kapcsolatosan. Nemzetközileg akkreditált újság
írók bejelentkeztek a rendezvényre. A magyar sajtót folya
matosan ellátják a szervezők híranyaggal, november 1-jétől 
pedig társadalmi célú hirdetések lesznek a médiumokban.

Flencsey Gusztáv a szervezéssel kapcsolatos technikai 
kérdésekről számolt be.

Vizi E. Szilveszter elnök tájékoztatta a jelenlevőket, 
hogy meghívták a rendszerváltás utáni négy miniszterelnö
köt, és mindannyian el is fogadták a meghívást, előadást is 
tartanak a WSF keretében. Budapest várhatóan a tudomány 
központja lesz a rendezvény 3 napja alatt. A rendezvény 
hivatalos nyelve az angol, a plenáris üléseken magyarul is 
előadhatnak, a szinkrontolmács biztosított.

Az elnökség 32/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség köszönettel tudomásul vette a World 
Science Forum előkészítéséről a tájékoztatást.

3. Előterjesztés a 2004. évi Kossuth- és Széchcnyi-díjakra

Hámori József alelnök, az alkalmi bizottság elnöke is
mertette az elnökség tagjaival, hogy a tudományos osztá
lyokra 23 ajánlás érkezett Széchenyi-díjra. A javaslatok

alapján az osztályok 13 ajánlást fogadtak el, mindegyik 
egyéni díjra vonatkozik. Az elnökségi ülés résztvevői kö
zött vita bontakozott ki két tudományos osztály kettős jelö
lése miatt.

Vizi E. Szilveszter elnök felkérte a szavazatszámláló bi
zottság elnökének Mahunka Sándor akadémikust, tagjaiul 
Pantó György akadémikust és Bazsa György doktor képvi
selőt.

Az elnökség 33/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség titkos szavazással Széchenyi-díjra javasolja 
felterjeszteni Herman Józsefet (I. o.), Pléh Csabát (II. o.), 
Daróczy Zoltán (III. o.), Várallyay Györgyöt (IV. o.), Ma
gyar Kálmánt (V. o.), Keviczky Lászlót (VI. o.), Pálinkás 
Gábort (VII. o.), Papp Lászlót (Vili. o.), Vékás Lajost (IX.
o.), Verő Józsefet (X. o.) és Tél Tamást (XI. o.).

4. Tájékoztató az Akadémia 2004. évi költségvetésének 
alakulásáról

Kroó Norbert főtitkár szóban tájékoztatta az elnökség 
tagjait, hogy a Parlamentben a képviselők november 4-ig 
nyújthatnak be módosító indítványokat a költségvetéssel 
kapcsolatban. Eddig az Akadémiát érintő kisebbítési javas
lat nem érkezett. A World Science Forum akár pozitív 
irányba is viheti a költségvetés alakulását. A közszféra 
bejelentett 6-8 %-os béremelése, amely jelen pillanatban 
forrás nélküli, azonban nehéz helyzetbe hozhatja az MTA- 
át, hiszen ennek teljesítéshez létszámcsökkentés szükséges. 
Ez azonban a kutatói szférában kivitelezhetetlen most, az 
Európai Uniós csatlakozást megelőzően.

Az elnökség 34/2003. számú állásfoglalása

Az elnökség köszönettel tudomásul vette Kroó Norbert 
beszámolóját az MTA 2004. évi költségvetésének alakulá
sáról.

5. Egyebek között

5.1. Keviczky László alelnök beszámolt arról, hogy 
Bazsa György doktor képviselővel együtt Magyar Bálint 
oktatási miniszternél jártak a NAT-tal kapcsolatos megbe
szélésen. Elmondta, hogy negatív tapasztalata szerint a 
miniszter úr az MTA véleményét Báthory Zoltánéval azo
nosítja. Az alelnök hiányolta a társadalomtudósok közre
működését a témában.

Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy 10 osztályel
nök aláírásával ment el az ügyben levél az Oktatási Minisz
tériumba. Ormos Mária osztályelnök tájékoztatta a jelenle
vőket, hogy Báthory Zoltán a társadalomtudományi osztá
lyok részéről nem bír felhatalmazással az MTA képvisele
tére, ő a Magyar Pedagógiai Társaság képviselője.

Vizi E. Szilveszter javasolta, hogy az MTA által felter
jesztett anyag hatékonysága érdekében lépjen az Akadémia 
tovább. Amennyiben az szignifikánsan különbözik az Okta
tási Minisztérium végső véleményétől, akkor az MTA ál
lásfoglalását a miniszterelnökhöz juttassák el.
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5.2. Vizi E. Szilveszter elnök tájékoztatta az elnökség 
tagjait, hogy a Medgyessy Péter miniszterelnökkel történt 
megbeszélésen felmerült, hogy a volt Divatcsarnok épüle
tében Tudomány Múzeuma létesülne. Az új létesítményt az 
MTA kezelné, a Miniszterelnöki Hivatal állná a költségve
tését. Az intézmény a magyar mellett az egyetemes tudo
mánytörténettel is foglalkozna.

5.3. A Magyar Tudomány Napja alkalmával szokásos 
nagycenki koszorúzáson Vizi E. Szilveszter elnök vesz 
részt. Az eseménnyel kapcsolatosan bejelentették, hogy 
Sopronban is létesül akadémiai tagozat, amely a Veszprémi 
Területi Bizottság alá tartozik. Hasonló tagozat felállítására 
került sor Kaposvárott is, amelynek működéséhez a város 
99 évre adott helyet.

5.4. A Vezetői Kollégium október 28-ai ülésére meghív
ták a MÖB elnökét. A megbeszélések szerint többek között 
megpróbálják megteremteni a lehetőségét a Bolyai-ösztön- 
díjasok néhány hónapos külföldi kutatási lehetőségének.

5.5. Solymosi Frigyes akadémikus kérdést tett fel az or
szággyűlési beszámolóval kapcsolatosan. Vizi E. Szilveszter 
elnök tájékoztatta, hogy a beszámolót benyújtották, a Minisz
terelnöki Hivatal kivételével már minden érintett válaszolt is.

5.6. Kroó Norbert főtitkár a kormánytájékoztatóval kap
csolatosan beszámolt, hogy az államtitkári értekezlet az 
elnökségi ülést megelőző héten fogadta el az anyagot, és az 
vita nélküli programpontja a kormányülésnek.

5.7. Vizi E. Szilveszter elnök bejelentette, hogy a tudo
mányos osztályok soron következő ülésein szeretne részt 
venni. Kéri az osztályelnököket, hogy az elnöki titkársággal 
egyeztessenek időpontot, és az osztályülés meghívójában 1. 
napirendi pontként szerepeljen a tájékoztatója.

5.8. Vizi E. Szilveszter elnök az elnökség nevében gratu
lált Horváth Zalán osztályelnöknek 60. születésnapja al
kalmából.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
2003. október 20-i ülésének (AKT 6/2003.) 

állásfoglalásai

Napirend:
1. Tájékoztató a fiatal kutatói álláshelyek betöltéséről.
2. Az akadémiai kutatóintézetek 1998-2002., ill. 1995—

2002. évi időszakban végzett tudományos (és műszaki) 
tevékenységének felmérése. (Módszertan, ütemterv)

3. Egyebek: az MTA javaslata a Magyar Akkreditációs 
Bizottság tagjaira.

AKT 1/6/2003. (X. 20.) állásfoglalás:
Az AKT megtárgyalta a fiatal kutatói álláshelyek betöl

téséről szóló írásban előterjesztett tájékoztatót. A fiatal 
kutatói pályázatok 2004. évi támogatási kerete várhatóan 
300 millió Ft-tal nő. Ez az összeg közel 100 fő új fiatal 
kutató alkalmazását teszi lehetővé. Ezen belül a megfelelő 
testületi döntésektől függően 50 fő új -  3 éves -  fiatal kuta
tói alkalmazásra és 50 fő új kutatói álláshely (lejárt fiatal 
kutatói álláshelyek kiváltása) létesítésére lesz lehetőség. Az

új álláshelyek kialakításánál elsődleges cél a társadalom 
számára hasznosítható eredmények elérése érdekében a fiatal 
kutatói utánpótlás segítése. Az elnök kérte az ülés résztvevő
it, gondolkodjanak el azon, hogyan lehet a leghatékonyabban 
felhasználni a rendelkezésre álló keretet. Kiemelte, hogy az 
elosztásnál előnyt kell adni azoknak a témáknak, amelyek a 
magyar gazdaság versenyképességét erősíthetik.

Az AKT kisebb észrevételekkel elfogadta az írásos tájé
koztatót.

AKT 2/6/2003. (X. 20.) állásfoglalás:
Az AKT részletesen foglalkozott „Az akadémiai kutató- 

intézetek 1998-2002., ill. 1995-2002. évi időszakban vég
zett tudományos (és műszaki) tevékenységének felmérése” 
c. anyaggal (Módszertan, ütemterv).

Az AKT alapjában elfogadta a felméréssel kapcsolatos 
intézeti teendőkről szóló levelet. Megegyeztek abban, hogy 
a technikai javaslatok értelemszerűen beépíthetők az 
anyagba. Szavazással döntés született arról, hogy:

- a  természettudományok területén az intézeti jövőkép 
összefoglalása elősegítené az értékelést, de a rendelke
zésre álló idő rövidsége miatt ennek elkészítése nem 
kötelező,

- a  természettudományoknál 2-2 szakmai szakértő bi
zottság alakul,

-  a társadalomtudományoknál a közgazdasági intézetek 
esetében egy közös és minden további intézetnél kü- 
lön-külön szakmai szakértő bizottság foglalkozik az 
értékeléssel,

-  az AKT az értékelés folyamán ismét áttekinti a helyzetet.

AKT 3/6/2003. (X. 20.) állásfoglalás:
Egyebek: Az AKT elnöke tájékoztatta az AKT tagjait, 

hogy a szükséges konzultációk és egyeztetések után javas
latot tett a Magyar Akkreditációs Bizottság tagjaira.

Az AKT egyhangúlag jóváhagyta a MAB tagjaira tett ja
vaslatot.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2003. november 19-i ülésének (AKT 7/2003.) 

állásfoglalásai

Napirend:

1. Javaslat igazgatói megbízásokra.
2. A kutatóhelyek 2003. évi tevékenységéről szóló be

számoló szempontjainak megtárgyalása.
3. Egyebek.

AKT 1/7/2003. (XI. 19.) állásfoglalás:

A testület állást foglalt az egyes intézetek igazgatói állá
saira beérkezett pályázatok ügyében.

Az AKT egyhangú szavazással egyetértett azzal, hogy az 
előterjesztett listán szereplő személyek az intézeti fórumok
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elé kerüljenek, amelyek véleményének ismeretében a testü
let a decemberi ülésén alakítja ki végső álláspontját a pá
lyázókról.

Az AKT szükségesnek tartja, hogy a kutatóintézeti igaz
gatók megbízásának kiadására vonatkozóan az elnök és a 
főtitkár által kibocsátott „Irányelvek a kutatóintézeti igaz
gatók megbízásának kiadására” című eljárási rend az Aka
démiai Értesítőben megjelenjen. (Lásd a mellékletet!)

AKT 2/7/2003. (XI. 19.) állásfoglalás:

Az AKT áttekintette a kutatóhelyek 2003. évi tevékeny
ségéről szóló beszámolók bekérésének tárgyában készült 
levéltervezetet és útmutatót, amelyeket egyhangúlag jóvá
hagyott.

AKT 3/7/2003. (XI. 19.) állásfoglalás:

Az egyebek témakörében tájékoztatás hangzott el arról, 
hogy a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet mi
lyen belső változásokat tesz meg, amelyeket az érvényes 
SzMSz-e az intézet hatáskörébe utal. Az AKT ebben az 
ügyben -  illetéktelenség miatt -  nem foglalt állást.

Melléklet

Irányelvek
a kutatóintézeti igazgatók megbízásának 

kiadására

1. A főtitkár a kutatóintézeti igazgatók megbízásával ösz- 
szeíliggő javaslatok széles körben való felmérése és megtéte
le végett search committee-t (a továbbiakban: scom.) hív 
életre. Vezetőjét a főtitkár javaslatára az elnök bízza meg.

Az scom. elnöke és tagjai olyan szakértő személyek, akik 
áttekintéssel rendelkeznek az adott intézet tudományterüle
tén ismert, vezetésre alkalmas személyekről.

2. A scom. több olyan személyre tesz, illetve tehet javas
latot, akit alkalmasnak ítél az adott intézet vezetésére.

3. A főtitkár közbenső tájékoztatást ad az elnök számára 
a scom. javaslatairól.

4. A főtitkár a Kjt. V. 5. § (1) bek. alapján nyilvános 
pályázatot ír ki az igazgatói munkakör ellátására.

A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
-  az igazgató feladatait,
-  a pályázókkal szembeni követelményeket,
-  a pályázat kötelező tartalmát (pl. az intézet tudományos 

programja megvalósítására vonatkozó koncepciót),
-  a pályázathoz mellékelendő hivatalos iratokat (pl. ok

levelek hivatalos másolatát, erkölcsi bizonyítványt),
-  az igazgatói megbízás időtartamára, valamint a pályázó 

életkorára (a megbízás a pályázó 70 éves életkoráig 
szól) vonatkozó klauzulát.

-  a pályázat benyújtásának határidejét és helyét.

A pályázati kiírás a kötelező elemeken túl mást is tartal
mazhat.

A pályázatot akkor kell nyilvánosnak tekinteni, ha az 
megjelent az Akadémiai Értesítőben.
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5. A pályázaton bárki részt vehet, így a scom. által java
solt személyek közül a főtitkár által alkalmasnak vélt és 
ennek alapján felkért személyek is. E személyek az eljárás 
során a többi pályázóval szemben semmilyen előnyben 
nem részesíthetők a pályázati eljárás egyik szakaszában 
sem.

6. A főtitkár az Ügyrend 15. pontja alapján valamennyi 
pályázó tudományos alkalmasságáról az érintett tudomá
nyos osztálytól indokolt írásbeli véleményt kér.

7. Az főtitkár közbenső tájékoztatást ad az elnök számára 
a pályázókról és a tudományos alkalmasságukra vonatkozó 
osztály véleményekről.

8. Valamennyi pályázóra vonatkozó vélemény alapulvé
telével az AKT elnöke indokolt javaslatot tesz az AKT 
számára a megbízandó igazgató személyére, az AKT pedig 
kialakítja javaslatát.

9. A megbízandó igazgató személyére vonatkozó AKT 
javaslatot az AKT elnöke az Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvény 23. § (2)-(3) bekezdéseire figyelemmel az 
intézet kutatóközössége elé terjeszti véleményezés végett.

10. Az AKT javaslatát, valamint az intézet kutatóközös
ségének véleményét az AKT elnöke az Akadémia elnöke 
elé terjeszti, aki az igazgatót legfeljebb öt évre megbízza.

11. A szokványos esetektől eltérő rendkívüli esetek a 
következők lehetnek:

a) a még hatályban lévő vezetői megbízás ideiglenes 
meghosszabbítása, amely nem ölelhet fel egy teljes 
ciklust; létalapjául az szolgál, hogy már egy pályáza
ton „átesett” vezető megbízásának meghosszabbításá
ról van szó.

b) Rendkívüli eset (pl. váratlan halál) esetén, az SzMSz 
szerinti helyettes kaphat megbízást az eredeti megbí
zás időtartamára.

Budapest, 2003. július 24.

Vizi E. Szilveszter s. k. Kroó Norbert s. k.

KÖZLEMÉNYEK

Az Akadémia főtitkára középiskolai oktató munkájuk 
mellett elért érdemes tudományos eredményeikért az alábbi 
középiskolai pedagógusokat részesítette Pedagógus Kutatói 
Pályadíjban:

G u rk a Lestár Péter A schellingi természetfilo
Dezső Kereskedelmi zófia és a korabeli termé

Szakközépiskola szettudományok
korrespondenciái

S u h a i Pál Széchenyi István Irodalom, művészet az al-
Gyakorló Kereskedelmi 
Szakközépiskola és 
Gimnázium

teritás korában

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ
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Dr. Vasas 
Géza

Szent Margit 
Gimnázium

Álmok álmodója. Asbóth 
János élete és pályája 
1845-1877 között

Borbás
György

Zrínyi Miklós 
Gimnázium

Wlassics Gyula és a művé
szetek, valamint Zala 
Györgyről és Borbély 
Györgyről írt három to
vábbi tanulmány

Németh
György

Toldy Ferenc 
Gimnázium

A Mozgó Világ története 
(1971-1983)

Bcncéné
Fekete
Andrea

Noszlopy Gáspár
Közgazdasági
Szakközépiskola

Lux Gyula és korának 
nyelvpedagógiája

Rábavölgyi
Attila

Thúry György Kereske
delmi, Vendéglátó és 
Idegenforgalmi Szakkép
ző Iskola

Kis- és Nagykanizsa de
mográfiai változásai 
(1690-1849)

Sugár
Sára

Scheiber Sándor 
Gimnázium és Általános 
Iskola

A magyar iskolarendszer 
fejlődése a zsidó oktatás- 
nevelés tükrében, különös 
tekintettel az alsó fokú 
iskolákra

Dr. Borsos 
Szabolcs

Bolyai Farkas 
Elméleti Líceum

Intervallum -  Kreatív jö
vőképek kisebbségi lét
helyzetben; ill. A mentál
higiéné fogalmának 
megközelítése

Holies
László

ELTE Apáczai Csere 
János Gyakorló 
Gimnázium

Fizika OKTV 1961-2003.

Megosztott díjban részesült:

Csctc
Lajos

Révai Miklós Gimnázium Egy Schur-féle 
egyenlőtlenségről

Szigeti Kazinczy Ferenc Riesz Marcell élete és
Béláné Gimnázium munkássága

Komáromi Eötvös József Gyakorló Földrajz 9. és Kerékpárral
István Általános Iskola és 

Gimnázium
a Felső- és a Közép-Tisza 
vidéken

Erííss Zoltán Óbudai Gimnázium 
Péter

A Börzsöny hegység 
malakofaunisztikai, állat- 
földrajzi és természetvé
delmi elemzése

Gál Bocskai István Gimnázi a Tokaj-hegyalja szőlő- és
András um és Közgazdasági 

Szakközépiskola
borgazdaságának földrajzi 
alapjai

Pete Ciszterci Rend Nagy Bevezetés Magyarország
József Lajos Gimnáziuma vallásföldrajzába. Alapok 

és kutatástörténet

A pályadíjakat az Akadémia főtitkára 2003. december 
17-én ünnepélyes keretek között adja át a díjazott pedagó
gusoknak.

World Science Forum, 
Budapest, 2003. november 8-10.

Tudás és társadalom

1. A tudomány egyre közvetlenebb hatást gyakorol a tár
sadalomra, miközben a társadalom elvárásai is fokozódnak 
a tudománnyal szemben. A tudomány belső fejlődésének és 
a társadalmi igényeknek köszönhetően új kutatási prioritá
sok fogalmazódtak meg, amelyek megkövetelik a különbö
ző tudományos területek együttműködését. Ennek követ
kezményeként a természettudományok és a társadalomtu
dományok integrációjának lehetünk tanúi. Ez a fajta integ
ráció megerősíti a interdiszciplináris keretek létrehozásának 
szükségességét. Ennek tükröződnie kell mind a tudomá
nyos intézményrendszer szerkezetében, mind pedig a tu
dománypolitikában.

2. A tudomány fejlődése és a társadalmi igények felold
ják az elméleti és az alkalmazott kutatás, illetve az akadé
miai és gazdasági szektor közötti szigorú határokat. Az 
egyetemi és a vállalati szféra új együttműködési modelljei, 
az új típusú tudástermelő hálózatok kiépülése mindenkép
pen támogatandó.

3. A tudásalapú társadalom egyik fő jellemzője a piaci 
szereplők növekvő szerepe a tudás előállításában. Az üzleti 
élet szereplőinek egyre élénkebb részvétele a kutatási tevé
kenységben csökkenti a közfinanszírozásra nehezedő nyo
mást, így az állami források a nem profitorientált tudomány 
területeire összpontosulhatnak. Ugyanakkor az államnak 
továbbra is felelősséget kell vállalnia azért, hogy a gazda
sági növekedés érdekében növelje a kutatásra és fejlesztés
re fordítható forrásokat.

4. Kiemelkedően fontos, hogy a tudományos közösségek 
támogassák a döntéshozatalt, és eredményeiket megosszák 
a nyilvánossággal.

5. Az önképzés, számítástechnikai eszközökkel támoga
tott tanulás (e-leaming) és más oktatási fonnák együtt élnek 
a hagyományos tanulási és tudásátadási formákkal. Köte
lességünk és felelősségünk az új oktatási formák minőségé
nek és tudományos értékének biztosítása.

6. A digitális megosztottság a gazdaságilag, társadalmi
lag és regionálisan hátrányos helyzetből fakad. Ezen 
problémák feloldásának kiemelt politikai prioritást kell 
élveznie.

7. A társadalom szükségleteinek kielégítése fontos célki
tűzés, amely azonban nem történhet a természeti erőforrá
sok további kizsákmányolása árán. A fenntartható fejlődés 
megköveteli a jelenlegi termelési és fogyasztási struktrúrák 
átformálását. A környezetgazdálkodási szemlélet széles 
körű alkalmazása nélkülözhetetlen.

8. A jelenkori tudomány alkalmas arra, hogy utat mutas
son az emberi életminőség javításához. A tudományos 
tudás alkalmazását rendszerint a társadalmi-gazdasági be
rendezkedés, valamint az elégtelen információáramlás, 
illetve a nem megfelelő felhasználás késlelteti. Az életmi
nőség javítását célzó ismeretek megfelelő közvetítése a 
politikusok, a tudósok és a döntéshozók közös felelőssége.
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9. Az információhoz való hozzáférés globalizálódik, míg 
a kultúrák különböznek. A tudás világának szereplői felelő
sek azért, hogy rendelkezésre álljanak olyan ismeretrend
szerek, amelyek a hagyományos közösségekben és a tágabb 
társadalmi keretek között egyaránt hasznosíthatók.

Ajánlás

1. A tudománynak részt kell vállalnia a fenntartható fej
lődés megvalósítását célzó valamennyi összefogásban.

2. Az emberi alkotókészséget és a kutatáshoz szükséges 
infrastruktúrát szoros összhangban kell fejleszteni.

3. A tudás világának valamennyi résztvevője, beleértve a 
tudósokat, etikai felelősséggel bír.

4. A jövőért való felelősség megegyezik a fiatal generá
ciókért vállalt felelősséggel. A fiatal tudósokat a tudomá
nyos munka minden fázisába be kell vonni.

5. Globális etikai kódex megalkotására kell törekednünk, 
amelynek megfogalmazásába a világ teljes tudományos 
közösségét be kell vonni.

6. Valamennyi ország törvényalkotási intézményének 
állandó tudományos bizottságot kell felállítania.

7. A budapesti Tudományos Világfórumból hagyományt 
kell teremteni.

FELHÍVÁS

1. A Magyar Tudományos Akadémia Arany János Díj a 
Tudományos Kutatásért néven díjat, Arany János Erem
néven pedig emlékérmet alapított a külhoni (a Magyaror
szággal szomszédos államokban, illetve a nyugat-európai 
és tengerentúli diaszpórában élő) magyar tudósok munká
jának j utalmazására, elismerésére.

2. Az Arany János Díjat a Tudományos Kutatásért az 
MTA Magyar Tudományosság Külföldön elnöki bizottsága 
évente három kategóriában ítéli oda: a tudományos életmű
ért járó díjat, amelynek összege 500 ezer Ft, az utóbbi 
években elért kiemelkedő tudományos teljesítményéért járó 
díjat, amelynek összege 300 ezer Ft, a kiemelkedő teljesít
ményt nyújtó (35 év alatti) fiatal kutató elismerését szolgá
ló díjat, amelynek összege 200 ezer Ft.

3. A díj odaítélésére első ízben 2004 májusában kerül sor.

4. Az Arany János Díj a Tudományos Kutatásért kitünte
tettjeire minden év február 15-ig tehetnek javaslatot

-  a Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező 
tagjai,

- a  Magyar Tudományos Akadémia külső és tiszteleti 
tagjai, továbbá

-  az MTA Magyar Tudományosság Külföldön elnöki 
bizottság tagjai.

5. A javaslathoz
-  indoklást;
-  a javasolt személy tudományos életrajzát;
valamint a kiemelkedő tudományos teljesítményt, illet

ve a fiatal kutatók tudományos munkáját elismerő 
díj esetében

-  a díjazott tudományos munkáját, illetve annak leírá
sát is mellékelni szükséges.

6. A díjra vonatkozó javaslatokat az az MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön elnöki bizottság Titkársága 
(1051 Budapest Nádor u. 7. I. 115., Tamóczy Mariann) 
gyűjti össze.

7. Az elnöki bizottság március 31-ig dönt a díjazottak 
személyéről. A díjakat az Akadémia tavaszi közgyűlésén az 
MTA Magyar Tudományosság Külföldön elnöki bizottság 
elnöke adja át. Indokolt esetben a díjak átadására más alka
lommal is sor kerülhet.

Berényi Dénes s. k., 
az MTA Magyar Tudományosság Külföldön 

elnöki bizottság elnöke

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el
nöke minden hónap első hétfőjén 16-17 óra között -  bármely 
természetű ügyben -  fogadóórát tart. Az Akadémia köztes
tületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.

Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
minden hétfőn 15.30-17.00 óra között -  előzetes bejelentke
zés alapján -  fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tag
jainak más időpontokban is rendelkezésére áll.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet 

kívánnak
a lap munkatársai!
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