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32/1993. sz. Ein. határozat 118 (8)
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9001/1993. (S.K.l.) KSH közlemény 38 (3)
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a TMB által odaítélt doktori fokozatokról

Irodalomtudományi Szakbizottság

SZÁVA-KOVÁTS ENDRE 
(Országgyűlési Könyvtár)

,,Az „Ortega-hipotézis hivatkozatelemzéses cá
folata” és ennek indexelt szakirodalmi hatása. 
Citátum- és szakirodalom-kritikai esettanul
mány” c. értekezése alapján az irodalomtudo
mány doktora.

Filozófiai tudományi Szakbizottság

VAJDA MIHÁLY 
(KLTE)

„Változó evidenciák (Útban a posztmodern fe
lé)” c. értekezése alapján a filozófiai tudomány 
doktora.

Közgazdaságtudományi Szakbizottság

L1SKA TIBOR 
(BKE)
„Antioroszlán” c. értekezése alapján a közgaz
daságtudomány doktora.

GERGELY ISTVÁN 
(nyugdíjas)
„Vállalkozásgazdaságtan” c. értekezése alapján 
a közgazdaságtudomány doktora.

SZAMUELY LÁSZLÓ
(KOP1NT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató 
és Informotikai Intézet)
„Gazdaságszerkezeti változások társadalmi kö
vetkezményei a fejlett ipari országokban” c. 
értekezése alapján a közgazdaságtudomány 
doktora

Történelemtudományi Szakbizottság

J. NAGY LÁSZLÓ 
( J Á T E )

„Az antikolonialista mozgalom kialakulásának 
és fejlődésének jellegzetességei a Maghreb orszá
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gokban, a nemzeti felszabaduláshoz vezető utak 
(1919 — 1956)” c. értekezése alapján a történe
lemtudomány doktora.

SOÓS KATALIN 
(JATE)

„Wallisch Kálmán. Politikai életrajz” c. érte
kezése alapján a történelemtudomány doktora.

Művészettörténeti és régészeti tudományi Szakbizottság

BÁLINT CSANÁD
(MTA Régészeti Intézet)

„Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der 
Steppe. Das Grab von Üo Tepe (Sowj. Azer- 
bajdzan) und der beschlagverzierte Gürtel in 
6—7. Jahrhundert” c. értekezése alapján a tör
ténelem- (régészet) tudomány doktora.

TÖRÖK LÁSZLÓ
(MTA Régészeti Intézet)

„Geschichte Meroes. Ein Beitrag über die 
Quellenlage und den Forschungsstand” c. érte
kezése alapján a történelemtudomány doktora.

Földrajzi és Meteorológiai tudományi Szakbizottság

PAP-VÁRY ÁRPÁD
(Földművelésügyi Minisztérium)

„A térképészet 2000-ben. (A térképészet meg
változott szerepe az információgazdaság korá
ban)” c. értekezése alapján a földrajztudomány 
doktora.

HAHN GYÖRGY
(Központi Földtani Hivatal)

„A magyarországi löszök kronosztratigráfiája és 
gyakorlati hasznosításuk” c. értekezése alapján 
a földrajztudomány doktora.

Matematikai és Számítástudományi Szakbizottság

MIKOLÁS MIKLÓS 
(BME)
„Általánosított integrodifferenciáloperátorok, 
szummációs módszerek és diofantoszi approxi
mációk” c. értekezése alapján a matematikai 

tudomány doktora.

TŰZ A ZSOLT 
(MTA SZTAKI)
„A halmazpárok módszerének alkalmazásai a 
kombinatorika extremális problémáinak meg
oldásában” c. értekezése alapján a matematikai 
tudomány doktora.

Fizikai, csillagászati tudományi Szakbizottság

FORGÁCS GÁBOR 
(MTA KFKI)

„Rendezetlen rendszerek fizikája” c. értekezése 
alapján a fizikai tudomány doktora.

VALKÓ JÁNOS 
(MTA KFKI)

„Atomerőművi zajdiagnosztikai módszerek ku
tatása és alkalmazása” c. értekezése alapján a 
fizikai tudomány doktora.

KOVÁCS ISTVÁNNÉ CSETÉNYI ERZSÉBET 
(Alumíniumipari Tervező és KI.)

„A mikroszerkezetek és mechanikai tulajdon
ságok kapcsolata alumíniumötvözetek techno
lógiai folyamataiban” c. értekezése alapján a 
fizikai tudomány doktora.

BEKE DEZSŐ 
(KLTE)

„Ponthibák és diffúzió fémekben és ötvözetek
ben” c. értekezése alapján a fizikai tudomány 
doktora.

Növénytermesztés-tudományi Szakbizottság 

BUBÁN TAMÁS
(Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató 
Fejlesztő V. Állomása)

„A gyümölcsfák termőképességének egyes té
nyezői és a szabályozás lehetősége” c. értekezése 
alapján a mezőgazdasági tudomány doktora.

V. NÉMETH MÁRIA
(Főv. Növényegészségügyi és Talajvédelmi Ál
lomás)

„Gyümölcsvirológiai kutatások a vírusmentes 
gyümölcsfaszaporítóanyag előállítása hazai 
rendszerének kidolgozásához” c. értekezése alap
ján a mezőgazdasági tudomány doktora.

SZALAY MARZSÓ LÁSZLÓ 
(GATE)

„Rovartani kutatások a kártevők elleni szelektív 
védekezés megalapozásához” c. értekezése alap
ján a mezőgazdasági tudomány doktora.

SZENTIVÁNYI PÉTER
(Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési KI. Fej
lesztő V.)

„A héjasgyümölcsűek termesztésének korszerű
sítésében elért főbb kutatási eredmények” c. 
értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
doktora.
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Elméleti Orvostudományi Szakbizottság

SELMECI LÁSZLÓ
(SOTE Kórélettani Intézet)
„A poliamin anyagcsere változásai szöveti ká
rosodásokban” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány doktora.

Klinikai Orvostudományi Szakbizottság I.

KOCSIS JULIANNA
(SZOTE Radiológiai Intézet)
„Experimentális vesekéreg-nekrózis kivédése 
hormon antagonistákkal” c. értekezése alapján 
az orvostudomány doktora.

Klinikai Orvostudományi Szakbizottság II.

GÖMÖRY ANDRÁS 
(nyugdíjas)
„Az impedancia kardiografia mérőműszer hazai 
előállítása és elterjesztése a keringési paraméte
rek meghatározására és követésére, különös te
kintettel a szívműtéten átesett betegek állapo
tának ellenőrzésére” c. értekezése alapján az 
orvostudomány doktora.

CSEH IMRE
(OTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
„Újabb diagnosztikai módszerek a szülészeti 
patológiában és a perinatológiai ellátásban” c. 
értekezése alapján az orvostudomány doktora.

Gépészeti, kohászati tudományi Szakbizottság

KÖRMENDY IMRE
(KÉÉ)
„Az élelmiszertartósító hőkezelés számítási és 
mérési módszereinek fejlesztése” c. értekezése 
alapján a műszaki tudományok doktora.

Kémiai tudományi Szakbizottság I.

VÁRHEGYI GÁBOR
(MTA Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium)
„Számítógépes méréstechnika, matematikai mo
dellezés és reakciókinetikai kiértékelés a hőbom
lási folyamatok vizsgálatában” c. értekezése 
alapján a kémiai tudomány doktora.

Kémiai tudományi Szakbizottság II.

BAYER ISTVÁN
(Orsz. Gyógyszerészeti Intézet)
„Genesis and development of the international 
control of psychotropic substances” c. érteke
zése alapján a kémiai tudomány doktora.

KISS ISTVÁN
(Központi Élelmiszeripari KI)
„ Ionizáló sugárzás alkalmazása élelmiszerek tar
tósítására, mikrobiológiai szennyezettségük 
csökkentésére” c. értekezése alapján a kémiai 
tudomány doktora.

Biológiai tudományi Szakbizottság II.

FREUND TAMÁS 
(MTA KO KI)
„A hippocampus neuronhálózatainak szimpati
kus és neurokémiai felépítése, szerepe az isché- 
miás és epilepsziás agykárosodásban” c. érte
kezése alapján a biológiai tudomány doktora.

HALÁSZ NORBERT 
(MTA SZBK)
„The Vertebrate Olfactory” c. értekezése alap
ján a biológiai tudomány doktora.

SZÖLLŐSI JÁNOS
(DOTE Biofizikai Intézet)
„MHC antigének sejtfelszíni fehérjék topológiai 
eloszlásában” c. értekezése alapján a biológiai 
tudomány doktora.

Hadtudományi Szakbizottság 

ÖLVED I IGNÁC
(Zrínyi Miklós Katonai Akadémia)
„Az 1. magyar hadsereg története (1944. január 
6-tól október 17-ig” c. értekezése alapján a had
tudomány doktora.

T á j é k o z t a t ó

a TMB által odaítélt kandidátusi fokozatokról

Nyelvtudományi Szakbizottság

LAUTNER PÉTER
(MTA Ókortudományi KCs.)
„A gondolkodás gondolkodása Arisztotelész
nél és ennek platóni előzményei” c. értekezése 
alapján a nyelvtudomány kandidátusa.

SZIKORÁNÉ KOVÁCS ESZTER 
(BGy. Tanárképző Főiskola)
„Szövegtani szempontok a költői művek elem
zésében” c. értekezése alapján a nyelvtudomány 
kandidátusa.

SZABÓ TÖRPÉNYI ÁDÁM 
(ELTE BTK)
„Der Müncher Kodex IV.” c. értekezése alap
ján a nyelvtudomány kandidátusa.
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Irodalomtudományi Szakbizottság

FABINY TIBOR 
(JATE)

„A bibliai tipológia ikonografikai és irodalmi 
vonatkozásai” c. értekezése alapján az irodalom- 
tudomány kandidátusa.

DEBRECZENI ATTILA 
(KLTE)

„Hamar követje a tavasznak. (A felvilágosult 
szemléletmód kiteljesedése és válsága Csokonai 
életművében)” c. értekezése alapján az iroda
lomtudomány kandidátusa.

Közgazdaságtudományi Szakbizottság

JANDALA CSILLA 
(BKE Turizmus KCs.)

„A turizmus rendszere és közgazdasági elem
zésének módszerei” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa.

LENGYEL MÁRTON 
(BKE Turizmus KCs.)

„A turizmus rendszere és közgazdasági elem
zésének módszerei” c. értekezése alapján a köz
gazdaságtudomány kandidátusa.

ANGYAL ÁDÁM 
(BKE)

„A vállalati alapstratégia” c. értekezése alap
ján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

ABDULGADER OMAR ELKHAIR 
(Líbia)

„Statistical approach to the analysis and fore
casting population and labor force a case 
of Libyan Arab Jammahirya” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

SALAH OMER MOHAMED MARWAN 
(Líbia)

„Az iskolarendszer és a továbbképzés összefüg
gései a munkaerő- és gazdálkodással” c. érte- 
éezése alapján a közgazdaságtudomány kan
didátusa.

MACHER ÁKOS 
(MATÁV)

„A racionális gazdasági magatartás és tervgaz
dálkodás összehangolásának kísérlete Magyaror
szágon” c. értekezése alapján a közgazdaságtu
domány kandidátusa.

SZANYI MIKLÓS
(MTA Világgazdasági KI.)

„A műszaki fejlesztési verseny sajátosságai a 
XX. század végén. (Az Egyesült Államok ipa
rának empirikus elemzése)” c. értekezése alap
ján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

PAP ZOLTÁN
(Magyar Távközlési Vállalat)
„A magyarországi ipari szakszervezetek tevé
kenysége az I. világháború idején” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

Történelemtudományi Szakbizottság

LUXNÉ VINCE JUDIT
(Szakszervezetek Gazdaság és Társadalomku
tató Int.)

„A magyarországi ipari szakszervezetek tevé
kenysége az I. világháború idején” c. értekezése 
alapján a történelemtudomány kandidátusa.

ROZGONYI IBOLYA
(BGy. Tanárképző Főiskola)

„F. E. Dzerzsinszkij élettörténete” c. értekezése 
alapján a történelemtudomány kandidátusa.

HORVÁTH ZOLTÁN 
(nyugdíjas)

„A soproni és sopronbánfalvi molnárcsaládok és 
malmaik története” c. Értekezése alapján a tör
ténelemtudomány kandidátusa.

J. HALÁSZ MARGIT
(KSH Történeti-statisztikai KCs.)

„A magyarországi könyvkötészet története a 
XVI—XIX. században” c. értekezése alapján a 
történelemtudomány kandidátusa.

LASZLOVSZKY JÓZSEF 
(ELTE BTK)

„Angol—magyar kapcsolatok Szent Istvántól a 
X III. század elejéig” c. értekezése alapján a tör
ténelemtudomány kandidátusa.

RESSNÉ IVANICS MÁRIA 
(JATE)

„A krími kánság a 15 éves háborúban” c. érte
kezése alapján a történelemtudomány kandi
dátusa.

ZÁVODSZKY GÉZA
(ELTE Tanárképző Főisk. Kar)

„Az Amerika-kép és a polgárosodó Magyaror
szág” c. értekezése alapján a történelemtudo
mány kandidátusa.
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PAPP KLÁRA 
(KLTE)
„A biliari magánbirtok és jobbágysága a XVIII. 
században” c. értekezése alapján a történelem- 
tudomány kandidátusa.

Állam- és J  ogtudományi Szakbizottság

JAKAB ÉVA 
(JATE AJK)
„Szerződési szokások és adásvételi előírások Ró
mában” c. értekezése alapján az állam- és jog
tudomány kandidátusa.

Pedagógiai Szakbizottság

MAHMOUD SAAD FARES 
(Líbia)
„The study of the teaching of algebraic concepts 
in Libyan secondary shool” c. értekezése alap
ján a neveléstudomány kandidátusa.

Földrajzi és Meteorológiai tudományi Szakbizottság

KISS EDIT ÉVA 
(szabadfoglalkozású)
„A Közép-Tiszavidék elmaradott térségének né
pesség- és társadalomföldrajza” c. értekezése 
alapján a földrajztudomány kandidátusa.

GURZÓ IMRE
(MTA Regionális Kút. Központja, Alföldi KCs.)

„A magyar cukorgazdaság területi rendszerei” 
c. értekezése alapján a földrajztudomány kan
didátusa.

Matematikai és Számítástudományi Szakbizottság

MUZAHIM BÁNI TAHIR 
(Irak)

„On the convergence of some eigenfunction ex
pansions” c. értekezése alapján a matematikai 
tudomány kandidátusa.

IBRAHIM MOHAMED HASSAN ALI 
(Líbia)

„Nonlocal and nonlinear elliptic bundary value 
problems” c. értekezése alapján a matematikai 
tudomány kandidátusa.

SZŐKE RÓBERT 
(ELTE TTK)

„Monge—Ampere models” c. értekezése alapján 
a matematikai tudomány kandidátusa.

KINCSES JÁNOS 
(JATE TTK)

„Konvex halmazok kombinatorikus geometriai 
vizsgálata” c. értekezése alapján a matematikai 
tudomány kandidátusa.

RÓZSAHEGYINÉ VÁSÁRHELYI ÉVA 
(ELTE TTK)

„Konvex lemezek elrendezései” c. értekezése 
alapján a matematikai tudomány kandidátusa.

Növénytermesztési tudományi Szakbizottság

HEVESI MÁRIA
(Növényvédelmi KI.)

„Baktériumos növénybetegségek, a baktérium 
és növény kölcsönhatása” c. értekezése alapján 
a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

KÁLLAY MIKLÓS
(Borgazdaságok Kísérleti Láb. Kft)

„Magyar borok biogénamin-tartalmának és azok 
változásának tanulmányozása, különös tekin
tettel a hisztainin és atiramin koncentrációjára” 
c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa.

NAGY BÉLA 
(Mg. KI)

„Hímsteril lucernákkal végzett kombinálódóké- 
pességi vizsgálatok” c. értekezése alapján a me
zőgazdasági tudomány kandidátusa.

MAHIR KHUDAER SALMAN 
(DATE)

,,A talaj nedvességtartalma és a Jonnee alma
fajta produktumának összefüggése” c. érteke
zése alapján a mezőgazdasági tudomány kan
didátusa.

Elméleti Orvostudományi Szakbizottság

FODOR MARIANN 
(Franciaország)

„Neuropeptidek az alsó agytörzsi autonóm köz
pontokban és pályákban” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa.

IVÁNYI ANDRÁS 
(Szt. István Kh. Pathológia)

„Informatikai módszerek a pathológiában” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa.
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JÓZSA RITA
(POTE Anatómiai I.)
„A releasing- és inhibiting-hormon tartalmú 
neuronrendszerek lokalizációja és ontogenezise 
madáragyban” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa.

KALAPOS MIKLÓS PÉTER 
(SOTE I. Kémiai-Biokémiai I.)
„A metilglioxál anyagcsere vizsgálata egér-máj
ban” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

KAPUS ANDRÁS 
(SOTE Élettani I.)
„Mitokondriális kationtranszport folyamatok 
élettani és kóros körülmények között” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa.

KERESZTES TAMÁS
(DOTE Közp. Kutató Labor)
„A Ca2+-transzport adenozintrifoszfatáz enzim
molekulák közötti kölcsönhatások a szarkoplaz- 
mikus retikulumban” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

VARGA ANDRÁS
(Universität Heidelberg)
„Az ember egészsége a fizikai környezet függ
vényében” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa.

Klinikai Orvostudományi Szakbizottság II.

MATÁNYISÁNDOR 
(SOTE II. Női Klinika)

„A nőgyógyászati kriosebészet néhány kérdése 
különös tekintettel a méhnyak prémalignus el
változásainak gyógyítására” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa.

PÓNYISÁNDOR
(SOTE Szájsebészeti Klinika)

„Állkapocs méretek értékelése állkapocs-pótlás 
sorozatok modelljeinek tervezéséhez és elkészí
téséhez” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

JUHÁSZ BÉLA
(DOTE Női Klinika)
„Transzvaginális color Doppler vizsgálatok kü
lönös tekintettel a nőgyógyászati daganatok 
differenciáldiagnosztikai lehetőségére” c. érte
kezése alapján az orvostudomány kandidátusa.

VARGA ATTILA
(DOTE Urológiai Klinika)
„Vizeletdeviatio ileum-conduittal” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

SZEMES ZOLTÁN
(BM Központi Kórház)

„Húgyhólyagdaganatok endovezikális kezelése 
Neody-Yag lézerrel” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

GONDOS TIBOR
(OTE Ér- és Szívsebészeti Klinika)

„Szövet oxigénizáció elemzése felnőttkori respi
rációs distress szindrómában” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa.

MÉSZÁROS JÓZSEF
(OTE Szülészeti és Nőgyógy. Klinika)
„Cukorbeteg anyák újszülötteinek morbiditása” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandi
dátusa.

MÉSZÁROS GYULA 
(SzOTE Női Klinika)
„A meteorológiai hatások és a frontérzékenység 
szerepe a szülészetben” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

KROMMER KÁROLY 
(POTE Női Klinika)
„Előrehaladott (III. — IV. st.) petefészekrákos 
betegek különböző módszerekkel történő keze
lésének összehasonlító vizsgálata” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

BOGNÁR ZOLTÁN 
(POTE Női Klinika)
„A pécsi szülészeti és nőgyógyászati klinika 
IVF-ET programjának elmélete és gyakorlata” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandi
dátusa.

HARSÁNY I LÁSZLÓ
(SOTE 1. Sebészeti Klinika)
„A mesterséges táplálás új lehetőségeinek kísér
letes és klinikai vizsgálata” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa.

BOKODY GYÖRGY
(Országos Onkológiai Intézet)
„A mesterséges táplálás új lehetőségeinek kísér
letes és klinikai vizsgálata” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati tudományi Szakbizottság

SZABADÍTS ÖDÖN
(Ipari Technológiai Intézet)
„Nyújtva-hajlított lemezalkatrészek alakhűsé
ge” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa.
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WENZEL GOTTFRIEDNÉ
(BME Finommechanikai Optikai Intézet)
„A színes látás modellezése méréstechnikai al
kalmazásokkal” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

PÉTER JÓZSEF J.
(Miskolci Egyetem)
„Fogaskerék-hullámhajtómű és tengelykapcsoló 
kapcsolódásának vizsgálata” c. értekezése alap
ján a műszaki tudomány kandidátusa.

RAAFAT MAHMOUD GADELRAB KHALLAF 
(Egyiptom)

„Static and dynamic analysis of unidirectional 
fiber reinforced materials and planar frame com
posite structures” c. értekezése alapján a mű
szaki tudomány kandidátusa.

Elektronikai, számítástechnikai tudományi Szakbi
zottság

TRANG DUNG 
(Vietnam)

„Második harmonikus figyelembe vétele a visz- 
szacsatolt oszcillátor elmélet vizsgálatánál” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

LINDER TAMÁS
(MTA Informatikai és Elektronikai Tszi KCs.)

„Kvantálók aszimptotikus tulajdonságai” c. ér
tekezése alapján a műszaki tudomány kandi
dátusa.

HANZÓ LAJOS 
(Távközlési KI.)

„Spektrálisan hatékony digitális beszédátvitel 
fédinges mobil rádió csatornákon” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

SZIRMAY-KALOS LÁSZLÓ 
(BME)

„Számítógépes rendszerek kvalitatív analízise és 
optimalizálása” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Kémiai tudományi Szakbizottság I.

HARGITA INÉ TÓTH ÁGNES 
(BGy. Tanárképző Főiskola)

„A Na+-, K +-, Mg2+-, Mn2+-, Cd2+-ionok ha
tárfelületi reakciói és vas (Ill)-komplexek köl
csönhatása kalcium-talajokkal és kalcium-ben- 
tonittal” c. értekezése alapján a kémiai tudo
mány kandidátusa.

DEÁK LÁSZLÓ
(MTA Reakciókinetikai KCs.)
„Gázok kölcsönhatása tiszta és adalékanyagok
kal módosított fémekkel” c. értekezése alapján 
a kémiai tudomány kandidátusa.

HAVAS GÉZA 
(BME)
„Folyadékkeverők hatékonysága hőátadásnál és 
homogenizálásnál” c. értekezése alapján a ké
miai tudomány kandidátusa.

HOSSAM IBRAHIM EL-DESOUKY MOSELHY
(Egyiptom)
„Thermal decomposition of aluminium sulphate 
hydrates” c. értekezése alapján a kémiai tudo
mány kandidátusa.

Kémiai tudományi Szakbizottság II.

ZARÁNDIMÁRTA
(SZOTE Orvosi Vegytani Intézet)
„Szerkezet-hatás összefüggések a gasztrin, CCK 
és GH-RH peptidek körében” c. értekezése alap
ján a kémiai tudomány kandidátusa.

TÍMÁR TIBOR
(Alkaloida Vegyészeti Gyár)
„Szubsztituált-2,2-Dimetil-l-Benzopiránok elő
állítása” c. értekezése alapján a kémiai tudo
mány kandidátusa.

JANÁKY TAMÁS
(SZOTE Orvosi Vegytani Intézet)
„HPCL alkalmazása az endokrin kutatásban” 
c. értekezése alapján a kémiai tudomány kan
didátusa.

TELEGDI LÁSZLÓNÉ 
(MTA KKK1)
„Az aminoaciláz specificitása” c. értekezése 
alapján a kémiai tudomány kandidátusa.

Biológiai tudományi Szakbizottság II.

SIMON ZSUZSA
(Országos Sporteü. Int.)
„Komplement komponensek genetikai térképe a 
Fő Hisztokompatibiitás Komplex (MHC-hez) 
kapcsolt I. típusú diabetes mellitusban” c. érte
kezése alapján a biológiai tudomány kandidá
tusa.

KOVÁCS KRISZTINA 
(MTA KOK1)
„Az adrenokortikotrop hormon elválasztás feed
back szabályozása” c. értekezése alapján a bioló
giai tudomány kandidátusa.
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MINK MÁTYÁS 
(MTA SZBK)
„Mikroszkopikus gombák transzformációjának 
általános, valamint néhány egyedi esete Saccha
romyces cerevisiaeban” c. értekezése alapján a 
biológiai tudomány kandidátusa.

ÁBRAHÁMNÉ GULYÁS MAGDOLNA 
(JATE)
„Rögzített enzimek hőstabilitása és néhány 
gyakorlati alkalmazása” c. értekezése alapján a 
biológiai tudomány kandidátusa.

Pszichológiai tudományi Szakbizottság 

GYŐRI JULIANNA
(Gyermek- és Ifjúsági Mentálhygiénás Gondozó, 

Baja)
„A konvergens és a divergens gondolkodás 
összehasonlító vizsgálata általános iskolás korú 
gyermekeknél” c. értekezése alapján a pszicho
lógiai tudomány kandidátusa.

SIKLANI ISTVÁN
(MTA Pszichológiai Intézet)
„A koherencia teremtése” c. értekezése alapján a 
pszichológiai tudomány kandidátusa.

BERENTÉS ÉVA
(BGy. Tanárképző Főiskola)
„A 10 — 14 éves tanulók értékelése a családban 
és az iskolában” c. értekezése alapján a pszicho
lógiai tudomány kandidátusa.

CSÉPE VALÉRIA
(MTA Pszichológiai Intézet)
„Elemi akusztikus információfeldolgozás kivál
tott potenciál korrelátumai” c. értekezése alap
ján a pszichológiai tudomány kandidátusa.

Szociológiai és Demográfiai Szakbizottság

MOKSONY FERENC 
(BKE)
„A kontextuális elemzés” c. értekezése alapján a 
szociológiai tudomány kandidátusa.

TM B TITKÁRSÁG

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
pályázatot hirdet az MTA Irodalomtudományi 
Intézete

i g a z g a t ó i
munkakörének betöltésére 1993. április 15-ei ha
tállyal.

Pályázókkal szembeni követelmények:
— egyetemi végzettség, tudományos fokozat;
— kimagasló nemzetközileg is elismert eredmények, 

a megpályázott intézet profiljának megfelelő 
kutatások valamely területén;

— legalább egy világnyelv előadóképes ismerete;
— kutatóintézet vagy nagyobb kutatási egység 

vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázónak az intézet tudományos programja 
megvalósítására vonatkozó koncepcióját;

— a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá
nak, beosztásának és fizetésének megjelölését;

— eddigi szakmai munkájának és a munkaered
ményeinek az ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pontos 
bibliográfiai jegyzékét;

— a tudományos fokozatának, idegen nyelvismere
tének megjelölését.
A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes önéletrajzot 2 példányban;
— 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 

áll, úgy a pályázatnak a fentebb megjelölt mellék
letét nem kell tartalmaznia.

Az igazgatót az intézet főfoglalkozású kutatói
nak szavazással kifejezett véleményére és az illeté
kes tudományos osztály javaslatára is figyelemmel, 
az Akadémia főtitkára nevezi ki határozott időre, 
de legfeljebb 3 évre.

A pályázatot az MTA Főtitkárának címezve 
(1361. Bp. Pf. 6.) 1993. január 31-ig lehet benyúj
tani.

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot 
hirdet az MTA Növényvédelmi Kutató Intézet

i g a z g a t ó i  
munkakörének betöltésére 

1993. április 16-ia hatállyal.

A kinevezendő igazgató feladata:
— az intézet tudományos tevékenységének irányí

tása, koordinálása;
— a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos 

életben kivívott helyének és szerepének meg
őrzése, illetve további erősítése;

— a kutatóhely kialakított tudományos koncepció
jának megvalósítása.
A pályázókkal szembeni követelmények:

— egyetemi végzettség, tudományos fokozat;
— kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmé

nyek az intézet profiljának megfelelő kutatások 
valamely területén;
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— kutatóintézet, vagy nagyobb kutatási egység 
vezetésében szerzett megfelelő gyakorlat;

— legalább egy világnyelv előadóképes ismerete. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázónak az intézet tudományos program
jának megvalósítására vonatkozó koncepcióját;

— pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, 
beosztásának és fizetésének megjelölését;

— eddigi szakmai munkájának és a munka ered
ményeinek ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pontos 
bibliográfiai jegyzékét;

— tudományos fokozatának és idegen nyelvismere
tének megjelölését.
A pályázathoz mellékelni kell:

— oklevelek hiteles másolatát;
— részletes szakmai önéletrajzot 2 példányban;
— 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi 

bizonyítványt.
Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában 

áll, úgy a pályázatnak a túloldalon megjelölt mel
lékletet nem kell tartalmaznia.

Az igazgatót az intézet főfoglalkozású kutatói
nak titkos szavazással kifejezett véleményére és az 
illetékes tudományos osztály javaslatára is figye
lemmel, az Akadémia főtitkára nevezi ki határozott 
időre.

A pályázatot az MTA Főtitkárának címezve 
(1361. Bp. Pf. 6.) a pályázati felhívás megjelenésétől 
számított 30 napon belül kell benyújtani.

A londoni Royal Society és az MTA közötti 
együttműködés keretében kandidátusi fokozattal 
már rendelkező 40 év alatti kutatók ismét pályáz
hatnak 1 éves időtartamú angliai posztdoktorális 
ösztöndíjra az 1993/94-es akadémiai évre.

Pályázati határidő 1993. március 1.
További információ és jelentkezési lapok igé

nyelhetők az MTA Nemzetközi Együttműködési 
Irodánál. (1051 Bp. Nádor u. 7. II. em. 247. tel.: 
138-2344/158)

MTA NE

A GEDEON TIHAMÉR ALAPÍTVÁNY 
díjat tűz ki

bauxit-geológia vagy timföld-kémia
tárgykörben kiemelkedő eredményeket elért, a 
pályázat benyújtásakor 42. életévét még be nem

töltött fiatal szakemberek, illetve egyetemi hallga
tók részére. A díj két részből áll:

I. Senior díj: kutatók számára, II. Junior díj: 
egyetemi hallgatók számára.

I. Senior d íj: Pályázni lehet 1990. január 1 -óta 
hazai, vagy külföldi folyóiratokban megjelent köz
leménnyel, könyvvel, könyvrészlettel, megadott 
szabadalommal, megvédett egyetemi doktori, illetve 
kandidátusi értekezéssel.
A pályázatot elnyerő 20.000—30.000.—Ft-os díjban 
részesül.

II. Junior díj: Pályázni lehet tudományos diák
köri munkával vagy diplomatervvel.
A pályázatot elnyerő 10.000—20.000.—Ft-os díjban 
részesül.

Mindkét díjnál a pályamunka a bauxit-feldolgo- 
zás, timföldgyártás során melléktermékként kelet
kező anyagokra (pl. ritkafémek kinyerése, hulladék- 
hasznosítás), a timföld különleges felhasználására, 
környezetvédelmi problémák megoldására, a számí
tástechnika alkalmazására az adott területen is 
vonatkozhat.

A díjakra többszerzős munkával is lehet pályáz
ni, de ebben az esetben a társszerzőktől nyilatkoza
tot kell kérni, hogy a munka milyen hányada a 
pályázó teljesítménye.

A pályázatokat 6 példányban 1993. május 31-ig 
lehet beadni a Budapesti Műszaki Egyetem Tudo
mányos Osztályára (1521. Budapest, Műegyetem 
rkp. 3. K. ép. 1. em. 42.).

A pályázatokat Bírálóbizottság értékeli, amely
nek elnöke a Budapesti Műszaki Egyetem rektora, 
tagjai a Veszprémi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a 
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szö
vetsége és a Magyar Tudományos Akadémia kép
viselői.

A Junior díjra a pályázatokat a tudományos 
diákköri témavezetők vagy az érdekelt tanszék- 
vezetők bevonásával — konzultánsként — a Senior 
Bírálóbizottság értékeli.

A Bírálóbizottság 1993. augusztus 31-ig dönt a 
díjak adományozásáról, amelyek a tanévnyitón 
kerülnek átadásra.

Budapest, 1992. szeptember hó.

Dr. Michelberger Pál s. k., 
kuratórium elnöke



Pályázatfigyelő
KIZÁRÓLAG ELŐFIZETŐK SZÁMÁRA

A Pályázatfigyelő egy vál
tozó terjedelmű újság tele
püléseknek, önkormányza
toknak, közösségeknek, in
tézményeknek. A teljesség 
igényével gyűjti a pályáza
tokat a művelődés, a köz- 
igazgatás, az oktatás, az 
egészségügy, a szociális, a 
kisebbségi ügyek, a kör
nyezetvédelem és a művé
szetek területén.

A pályázati kiírásokat a 
napilapokból, a közlönyök
ből, az alapítványoktól, 
valamint a minisztériu
moktól közvetlenül szerez
zük be.

Pályázati naptár
rovatunkban minden pá
lyázatot nyilvántartunk 
annak beadási határide
jéig, így a pályázati nap
tár mint egy határidő- 
napló havonta figyelmez
tet, hogy a pályázatokat 
milyen határidővel kell el
készíteni.

Többször előfordul, hogy 
lapzárta után jutunk hoz
zá fontos pályázatokhoz. 
Ilyenkor levélben értesí
tünk minden előfizetőt, 
hogy időben eljusson hoz
zájuk a pályázat híre.

Mintát küldünk
Ha felad címünkre (i&i 
KFT Bp. 1251 Pf. 88) egy 
bélyeggel ellátott, az ÖN 
címére megcímzett boríté
kot, postafordultával kül
dünk egy régebbi Pályázat- 
figyelőt, hogy annak alap
ján pontosabb képet alkot
hasson szolgáltatásunkról.

Havonta 100 Ft
A Pályázatfigyelő előfize
tési díja havonta 100 Ft. 
Az időközi értesítések in
gyenesek.

Előfizethető
a mellékelt megrendelőla
pon, vagy egy olyan levél

ben (küldhető telefaxon is) 
amely a megrendelőn kért 
adatokat tartalmazza.

Címünk:
i&i Kulturális Informati
kai és Innovációs KFT 
Budapest 1251 Pf. 88. 
Fax:(l)201-5328

További
felvilágosítást kaphat: 
Szokolárs Marianna szer
kesztőségi titkártól az 
(1 )201-4892-es és az 
(1)201-5728-as telefonszá
mokon, vagy személyesen 
a szerkesztőségben Buda
pest, I. kér. Corvin tér 8.

Megrendelő
Megrendelem a Pályázatfigyelő című újságot ..  példányban.

Intézmény: ...............................................................................

Név: .........................................................................................

Cím: ...........................................................................................

Számlaszám (intézmény esetén): ..........................................
A megrendeléssel egyidőben az előfizetési díjat rózsaszínű postautal
ványon feladom az i&i KFT (Budapest I. Corvin tér 8.) bankszámlá
jára: OTP 1. kér. fiók (Budapest I. kér. Alagút utca 3.) számlaszám: 
218-98017 501-013280-6.
VAGY
Számlát kérek, és az előfizetési díjat a számla kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül átutalom.
Kérjük az Önnek megfelelőt húzza alá.

Dátum:

Aláírás (intézmény esetén cégszerűen)



1993. január 11. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 11

FOGADÓÓRÁK
Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára minden hétfőn 15,30 — 17 óra között — 
bármely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, 
valamint az intézmények vezetőinek más időpontok
ban is rendelkezésére áll.

JOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság 
elnöke szerdán 10 — 12 óráig, és Harmathy Attila, 
a Tudományos Minősítő Bizottság titkára szerdán 
10 — 12 óráig tart fogadóórát. Előzetes bejelentés az 
1173-901 hívószámú telefonon.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG
TITKÁRSÁG A
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A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének Határozatai
az 1992. november 24-én tartott üléséről 

(33—36. számú határozatok)

A kiemelkedő tudományos teljesítményt 
nyújtók részére adandó elismerés megnevezése 

és az adományozás formája

Az Elnökség 28/1992. sz. határozatával megállapította 
az Akadémia decemberi rendkívüli közgyűlésének tárgy- 
sorozatát. Ennek keretében kerül sor a kiemelkedő tudo
mányos teljesítményt nyújtók részére adható akadémiai 
elismerésre vonatkozó javaslat megvitatására.

Az Elnökség fenti előterjesztés kidolgozására bizottsá
got kért fel azzal, hogy javaslatát terjessze az Elnökség 
novemberi ülése elé. A Bizottság tagjai: Halász Béla (a 
Bizottság elnöke), Pataki Ferenc, Ritoók Zsigmond, Sza
bó János, Vékás Lajos, Egri Pál (a Bizottság titkára).

A Bizottság javaslatát az alábbiakban foglalta össze: 
Indokolt, hogy akadémiai elismerésben részesüljenek a 
tudomány doktorai közül azok a személyek, akik kiemel
kedő és hosszú időn át végzett tudományos munkássá
guk alapján ezt kiérdemelték. Az elismerés tartalmi és 
formai kérdései tekintetében a következőket javasolta a 
Bizottság:
a) Az elismerés kitüntetés jellegű legyen, és nem rangot 

vagy címet biztosító formában valósuljon meg;
b) A kitüntetés megnevezése: Eötvös Koszorú, az Aka

démia egykori elnökére Eötvös Józsefre emlékezve;
c) Az elismeréssel a tudomány doktorai közül azokat 

indokolt kitüntetni, akik kiemelkedő tudományos 
életművük alapján szolgáltak erre rá;

d) A kitüntetendő személyekről a tudományos osztályok 
javaslatai alapján az Elnökség döntsön;

e) A kitüntetés értékének megőrzése érdekében kívána
tos az elismerésben részesülők számát korlátozni;

f) A kitüntetés plakettből, oklevélből és jelvényből áll és 
Eötvös József születésnapjának évfordulóján (1813. 
IX. 3) adja át az Akadémia elnöke, rendkívüli elnöksé
gi ülés keretében;

g) A kitüntetések történhetnek évente vagy háromévente 
a tisztújító közgyűlés évében;

h) Évente legfeljebb 5—6, illetőleg háromévente legfel
jebb 15—20 ilyen elismerés kerüljön odaítélésre.
A Bizottság fentiek megvitatását ajánlotta az Elnökség 

figyelmébe azzal, hogy a Közgyűlés pozitív döntése ese
tén sor kerülhet a kitüntetési szabályzat részleteinek ki
dolgozására.

A feltett kérdésekre adott válaszok nyomán egyértel
művé vált, hogy ezen elismerést az Akadémia tagjai nem 
kaphatják, és pénzzel nem jár.

A vita során felszólalások hangzottak el, hogy; az 
elismerés cim is legyen, évente kerüljön odaítélésre és ez 
kiemelkedő tudományos életmű alapján történjék, to
vábbá az elnevezése Eötvös Koszorú és ne Eötvös érem 
legyen.

Az Elnökség 33/1992. számú határozata

Az Elnökség a beterjesztett javaslatot a következők 
figyelembevételével fogadta el.

1) Az elismerés:
— kitüntetés jellegű legyen, de címmel járjon
— elnevezése: Eötvös József Koszorú
— a kitüntetett az Eötvös József Koszorús (Laureatus 

Academiae) címet használhatja
— évente mintegy 5 Eötvös Koszorú átadására kerül

jön sor
— az első alkalommal a kitüntetettek száma elérheti a 

8—10-et
— az odaítélés alapja a kiemelkedő tudományos életmű

2) Az Elnökség felkéri Halász Béla alelnököt, az alkalmi 
bizottság elnökét, hogy:
— az előzőek figyelembevételével a javaslatot terjessze 

a decemberi rendkívüli közgyűlés elé
— a közgyűlés által elfogadott elvek alapján készítse 

el és terjessze az Elnökség elé az Eötvös koszorú 
adományozásának szabályzatát.

A Magyar Tudományos Akadémia 
1993. évi rendes közgyűlésének jellege 

és szervezeti rendje

Az előterjesztés felhívta a figyelmet arra, hogy az Aka
démia 1993. évi rendes közgyűlésének jellegét mindenek 
előtt az alábbiak határozzák meg:

1. Az Alapszabályok 19. §-a (2) bekezdésében foglaltak 
szerint „tisztújító közgyűlést általában hároméven
ként (akadémiai ciklus) kell tartani.” Az 1990. évi 
közgyűlés az Akadémia tisztségviselőit három évre 
választotta, s így az 1993. évi közgyűlés tisztújítással 
együtt tartandó meg.

A tisztújítás előkészítéseként az 1992. évi rendes köz
gyűlésjelölő bizottságot küldött ki azzal, hogy javasla
tát terjessze az 1993. májusi közgyűlés elé.

2. Az Alapszabályoknak a hazai és külföldi tagok válasz
tását tárgyaló II. része alapján a testületi ügyrend 1.1 
pontja kimondja (Ü l.l), hogy „Az elnökség általában 
háromévenként egyszer . . .  terjeszt elő javaslatot új 
tagok választására.”
Miután az 1990—93-as ciklusban eddig nem került sor 
új tagok választására, az elnökség az 1993. évi rendes
közgyűlésre új rendes, levelező, külső és tiszteleti ta
gok választását készíti elő.
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3. A tisztújító közgyűlések határozatai elsősorban első
sorban a ciklus tartalmára határozzák meg az Akadé
mia tevékenységének elvi alapjait, munkájának fő irá
nyait. Ezek végrehajtásáról az Elnökség a ciklust záró 
közgyűlésen ad számot, s ún. Fehérkönyvbe foglalva 
értékeli a ciklust átfogó tevékenységet. 1993-ban az 
elnökség — hagyományos módon — Fehér-könyvbe 
foglalva, írásban terjeszt részletes, értékelő beszámolót 
a közgyűlés elé, melynek tematikai vázlatát (tájékozta
tásul) a Melléklet tartalmazza.

4. Mind a tisztújító, mind a ciklus közbenső éveiben 
tartott rendes és rendkívüli közgyűléseken hozott 
konkrét feladatok végrehajtásáról egy-egy naptári 
évet átfogóan az ún. Fehér-füzetek tájékoztatják az 
MTA tagjait az évi rendes közgyűlések alkalmával. E 
beszámolók általában eltekintenek az értékeléstől, s 
csupán a végzett munka rövid ismertető összefoglalá
sát adják. A füzetek jelentősége különösen azáltal vált 
fontossá, hogy az osztályközlemények megszűntével a 
tudományos osztályok és testületek tudományszerve
ző tevékenységének egyetlen összefoglaló dokumentu
mai. Minthogy a Fehér-könyv három év munkájának 
értékelését adja, szükséges, hogy a ciklus utolsó évéről 
az MTA tagjai 1993-ban is kapjanak külön áttekintést 
a testületi munka főbb jellemzőiről, illetve az igazgatá
si munka fontosabb adatairól.

5. A számot adó, ciklust záró közgyűlések egyben egy 
hosszabb időszak feladatait meghatározó alkalmak is. 
Annak érdekében, hogy a beszámolók érdemi vitája, a 
jövő tennivalóinak átgondolt kijelölése nagyobb lehe
tőséget kapjon, 1993-ban célszerű eltekinteni egy kü
lön központi tudományos előadás és annak vitája 
programba iktatásától.

Mindezek alapján az 1993. évi rendes közgyűlés új 
hazai és külföldi tagok választásával egybekötött, tiszt
újító közgyűlésként kerülne megrendezésre, amelynek 
előterében elmúlt három év tevékenységének megvitatása 
és a következő ciklus feladatainak kijelölése áll.

A tudományos osztályok ülései — írta az előterjesztés
— a közgyűlés keretében kerüljenek megtartásra, s a 
beszámolók mellett — a hagyományoknak megfelelően
— egy-egy tudományos téma önálló vagy más osztályok
kal közös komplex feldolgozását is tűzzék napirendre.

A területi bizottságok közgyűlési bemutatkozásait 
folytatva, 1993-ban is kapjon lehetőséget egy területi 
bizottság tevékenységének összefoglaló jellemzésére.

Az elnök vitaindítójában felhívta a figyelmet arra, 
hogy a javaslat szerint, a közgyűlés — a hagyományoktól 
eltérően — május második hetében kezdődne; a hazai- és 
külföldi tagok választása (május 13-án, csütörtökön), 
továbbá a tisztújítással kapcsolatos választások (május 
14-én, pénteken) miatt zárt ülésre is sor kerül a vári 
Kongresszusi teremben. Az elnök e kérdésekben is kérte 
az Elnökség tagjainak véleményét.

A felszólalók — a Székház rekonstrukcióval összefüg
gő terem hiány miatt — a május második hetében történő 
kezdéssel értettek egyet. Javasolták, hogy a hazai és a

külföldi tagok választása május 10-én, hétfőn délután, a 
tisztújítással kapcsolatos választások pedig május 14-én, 
pénteken délelőtt zárt üléseken legyenek. A közgyűlés 
helye — hangzott el — a felújított székház díszterme 
legyen. Javasolták, hogy az Akadémia hosszabb távú 
feladatainak kijelölésére vonatkozóan írásban készüljön 
javaslat.

Az Elnökség 34/1992. számú határozata

1. Az MTA 1993. évi rendes közgyűlése új rendes, le
velező, külső és tiszteleti tagok választásával egybe
kötött, tisztújító közgyűlésként kerüljön megrende
zésre. Napirendjén a tisztújítás mellett főként az el
múlt három évet átfogó időszak akadémiai tevé
kenységét összegző és értékelő beszámolók beter
jesztése és vitája, továbbá a jövő tennivalóinak ki
jelölése szerepeljen.

2. A közgyűlés időpontja:
1993. május 10—14 (hétfőtől péntekig)

A közgyűlés helye:
az MTA székházának díszterme

3. A közgyűlés nagyobb részben nyilvános ülésként, a 
tudományos szakemberek minél szélesebb körének 
bevonásával ülésezzen. A zártülés javasolt időtar
tama:
— a hazai és külföldi tagok választásának ideje 10-én, 

hétfőn délután és
— a tisztújítással kapcsolatos választások ideje 13-án, 

pénteken délelőtt

4. A közgyűlés javasolt tárgysorozata.

A közgyűlés nyilvános nyitó ülése: 
május 10-én, hétfőn délelőtt
— az elnökség beszámolójának beterjesztése,
— a főtitkár beszámolójának beterjesztése,
— az Akadémiai Aranyérem, az Akadémiai díjak és 

az Akadémiai Újságírói díjak átadása.

A közgyűlés zárt ülése: 
május 10-én, hétfőn délután
— új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagok válasz

tása,
— az új tagokra leadott szavazatok ismertetése.

A közgyűlés nyilvános ülésének folytatása: 
május 13-án, csütörtökön délelőtt és délután
— az Akadémia elnökének kiegészítő expozéja,
— az Akadémia főtitkárának kiegészítő expozéja,
— a beszámolók vitája

A közgyűlés folytatása:
május 14-én, pénteken délelőtt zárt ülésen, majd nyilvá
nos ülésen.
Zárt ülés keretében:
— új tisztségviselők (elnök, alelnök, főtitkár, főtitkár- 

helyettes, elnökségi tagok, közgyűlési bizottságok) 
megválasztása,
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Nyilvános ülés keretében:
— az Akadémia elnökének válasza a nyilvános ülésen 

elhangzott felszólalásokra,
— az Akadémia főtitkárának válasza a nyilvános ülé

sen elhangzott felszólalásokra,
— indítványok, javaslatok,
— az új tisztségviselőkre leadott szavazatok ismerteté

se,
— határozathozatal.

5. A közgyűlés keretében valamennyi tudományos osz
tály ülést tart. Az osztályülések napirendjén — az 
osztályelnöki beszámolók beterjesztése és vitája mel
lett — egy-egy tudományos téma olyan komplex fel
dolgozása ajánlott, amelynek vitájában az érdeklődő 
szakemberek minél nagyobb számban jelen lehetnek, s 
az egyes rendezvények időben nem fedik egymást.

Arra tekintettel, hogy a közgyűlés hetében — az akadé
miai székház felújítása következtében — nem áll elegen
dő tanácskozó terem rendelkezésre, a tudományos osz
tályok beszámolóinak (V. 11-én és 12-én történő) meg
tartásához az Elnökség a közgyűlést megelőző május 
5-ét, 6-át és 7-ét is ajánlja az osztályok figyelmébe.

6. A területi bizottságok közül 1993-ban a Miskolci Aka
démiai Bizottság mutatja be tevékenységét félnapos 
tudományos ülésen a közgyűlés keretében.

7. A közgyűlés írásos mellékletei:
— Fehérkönyv,
— Összefoglalás az elmúlt közgyűlés óta végzett testü

leti és igazgatási munkáról (Fehérfüzet),
— Javaslat új rendes, levelező, külső és tiszteleti ta

gokra,
— Az új tisztségviselők megválasztásának előkészíté

sére kiküldött Jelölőbizottság előterjesztése (1 hó
nappal a közgyűlés előtt),

— Javaslat az MTA hosszabb távú feladatainak meg
határozására.

8. Annak érdekében, hogy a közgyűlés minél teljesebb 
körben ülésezzen az Akadémia elnöke a jelen határo
zatot külön levéllel küldje meg az Akadémia tagjainak 
azzal, hogy a közgyűlés idejére külön feladatot, külföl
di utakat ne vállaljanak.

Az MTA 1993. évi rendes közgyűlésére 
készítendő elnökségi beszámoló koncepciója

Az előterjesztés rámutatott arra, hogy 1990. májusá
ban — a rendszerváltozással egyidőben — megválasztott 
Elnökség új történelmi helyzetben kezdte meg működé
sét, célul tűzve az MTA reformprogramjának megvalósí
tását. Az Elnökség konkrét teendőit az akkori rendes 
közgyűlés határozatában megfogalmazott stratégia és az 
időközben felmerült, többnyire a rendes és rendkívüli 
közgyűléseken kijelölt és/vagy megerősített tennivalók 
szabták meg.

Az 1990. évi rendes közgyűlés kinyilvánította azt a 
szándékát, hogy az Akadémia autonóm köztestületként 
kíván tevékenykedni. Célként fogalmazta meg — többek 
között — a napi politikától való függetlenségét és az 
alkotó közösségek védelmét, az Akadémia belső egységé
nek megteremtését, az Akadémián kívül tudományos 
intézményekkel, így mindenekelőtt az egyetemekkel való 
szorosabb együttműködést.

A reformprogram célkitűzései közül számosat sikerült 
megvalósítani, ugyanakkor folyamatos teherként nehe
zedik az Elnökségre és az Akadémia egészére, hogy az 
Országgyűlés még 1992 végéig sem tárgyalja az Akadé
miáról szóló törvényt.

A jelenleg érvényben lévő Alapszabályok értelmében az 
Elnökség első számú feladatköre az, hogy összehangolja a 
közgyűlés határozatainak végrehajtását, a testületi szervek 
működését a tudományos osztályok tevékenységét. Az 
Alapszabályok szellemében a ciklust záró közgyűlés el
nökségi beszámolója szólna a reformmal kapcsolatban 
elért eredményekről és arról is, hogy milyen külső és/vagy 
belső okok miatt szenved késedelmet a teljes program 
megvalósítása. Számot adna a közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról, a testületi munkát érintő legfontosabb 
kutatásszervezési és tudománypolitikai kérdésekről. A be
számolóban nagy hangsúlyt kapna az MTA külső (hazai 
és nemzetközi) kapcsolatainak alakulása és az a megválto
zott szerepkör, amelyet az Akadémia az ország tudomá
nyos életében betölt. A pénzügyi restrikciós intézkedések 
mérséklése érdekében tett erőfeszítésekre — a főtitkári 
beszámolóval egyeztetve — térne ki a beszámoló.

Az előterjesztés a beszámoló szerkezetére a következő
ket javasolta:

I. Bevezetés
(a ciklust kezdő és záró közgyűlés között eltelt időszak 
mérlege az akadémiai reformprogram szempontjából; a 
tevékenységet befolyásoló legfontosabb külső és belső 
társadalmi, gazdasági feltételek; adatok a testületek tevé
kenységéről, PL: rendes és rendkívüli közgyűlések-, el
nökségi ülések-, megvitatott előterjesztések-, véleménye
zett jogszabályok száma, stb.).
II. A beszámoló törzsanyaga a három éves ciklus legfonto
sabb feladatai szerint csoportosítva tükrözné az elnökség 
szerepét, felelősségét és cselekvési lehetőségét a feladatok 
végrehajtásában. A beszámoló szerkesztése a következő 
témablokkokon belül időrendi sorrendbe törekedne.
a) az akadémiai reformprogram célkitűzései az 1990— 

1993 közötti ciklusra;
b) az akadémiai törvény;
c) az Akadémia Központi Hivatalának megszüntetése és 

Titkárságának kialakítása;
d) az MTA szerepe az országos tudománypolitikai és 

kutatásszervezési feladatok végrehajtásában (ezen be
lül pl. intézményes kapcsolatok a TPB-vel, a kutatás
ban érdekelt főhatóságokkal, az egyetemekkel, parla
menti bizottságokkal stb., illetve részvétel országos 
programok lezárásában, értékelésében, új programok 
kialakításában, a kormány tudománypolitikai kon
cepciójának kidolgozásában, az informatikai infra
struktúra fejlesztésében stb.);
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e) nemzetközi kapcsolatok, beleértve a) a világ, illetve 
kiemelten az európai földrész tudományos közössé
geivel és szervezeteivel; b) a határainkon túl élő ma
gyarsággal kialakított együttműködést;

f) az akadémiai bizottsági rendszer megújítása (beleértve 
a közgyűlési, illetve a területi bizottságokat is);

g) a tudományos továbbképzés és minősítés új elvei és 
rendszere;

h) az Akadémia és az egyetemek közötti együttműködés 
— az Athenaeum program és eredményei;

i) erőfeszítések a fiatal tehetségek segítéséért, a tömeges 
kutatói kiáramlás veszélyeinek felméréséért és a vesz
teségek csökkentéséért;

j) a Széchenyi Irodalmi- és Művészeti Akadémia létre
hozása;

k) az akadémiai kutatóhálózat felülvizsgálata és a kuta
tói teljesítmények felmérése.
A vitában felszólalók támogatták az előterjesztett ja

vaslatot, de szükségesnek tartották, hogy a beszámoló 
szóljon még a kutatási eredményekről és az MTA-nak az 
ország érdekében kifejtett tevékenységéről, továbbá a 
kutatási hálózatról.

Az Elnökség 35/1992. számú határozata

Az Elnökség:
1) az 1993. évi rendes közgyűlésre beterjesztendő elnök

ségi beszámoló koncepcióját a beterjesztett javaslat
nak megfelelően jóváhagyja, és a vitában elhangzott 
javaslatokat az elnök és — a főtitkári beszámoló ké
szítéséhez — a főtitkár figyelmébe ajánlja.

2) Felkéri elnökét, hogy a koncepció alapján készülő 
beszámoló tervezetét terjessze a márciusi elnökségi 
ülés elé.

Az MTA tagjai kerekszámú 
születési évfordulói alkalmából 

történő kitüntetések

Az elmúlt évtizedek gyakorlata szerint a tudományos 
osztályok minden év őszén megtették javaslataikat az 
Elnöki Kollégiumnak, az Akadémia hazai és külföldi 
tagjai következő évben esedékes kerekszámú születési 
évfordulóiról történő megemlékezésekre.

Korábban az osztályok a hazai tagok esetében szinte 
mindig kitüntetési javaslatot tettek (a más módon is — 
pl. osztályülésen — történő köszöntés mellett), a külföldi 
tagok esetében pedig általában távirati úton történt a 
köszöntés, ritkábban kitüntetést javasoltak pl. olyan ese
tekben, amikor nagyon szoros és hasznos munkakapcso
latot kívántak elismerni.

1991-ben a XXXI. törvény szabályozta a kitüntetések 
adományozásának rendjét (többek között töredékére 
csökkentve a korábbi évekhez képest az adományozandó 
kitüntetések számát).

Az Elnöki Kollégium a törvény szellemével összhang
ban azt az elvi állásfoglalást alakította ki, hogy „a jövő
ben az Akadémia nem születési évfordulóhoz, hanem 
kutatási teljesítmények eléréséhez — és annak időpontjá
hoz — kívánja kötni kitüntetési javaslatait”.

A tudományos osztályok az idén is megtették — 1993- 
ra vonatkozó — kitüntetési javaslataikat, s az Elnöki 
Kollégium e javaslatokra is fenntartotta korábbi állás- 
foglalását, de felkérte elnökét, hogy erről tájékoztassa az 
Elnökséget és javasolja, hogy jóváhagyólag vegye tudo
másul — az 1993-ra vonatkozó kitüntetési javaslatoknál 
is — az Elnöki Kollégium előzőek szerinti elvi állásfogla
lását.

A vitában felszólalók egyetértettek az Elnöki Kol
légium elvi állásfoglalásával, de javasolták, hogy az 
osztályok által kitüntetésre ajánlottakat tudományos 
teljesítményeik alapján terjessze elő kitüntetésre az 
Akadémia, illetve Kormány tag, esetében hívja fel a 
Kormány figyelmét az illető esedékes kerekszámú 
születésnapjára.

Elhangzottak olyan javaslatok, hogy 70, vagy 75 év 
feletti kerekszámú születési évfordulók esetében legyen 
tiszteletükre fogadás, tudományos rendezvény, illetve 
akár együtt a kettő.

Az Elnökség 36/1992. számú határozata

Az Elnökség:
1. jóváhagyólag tudomásul veszi az Elnöki Kollégium 

azon állásfoglalását, hogy „a jövőben az Akadémia 
nem születési évfordulóhoz, hanem kutatási teljesítmé
nyek eléréséhez — és annak időpontjához — kívánja 
kötni kitüntetési javaslatait.”

2. A tudományos osztályokra bízza, hogy tagjaikat ke
rekszámú születési évfordulójukon milyen módon, il
letve módokon (tudományos rendezvény, fogadás, 
stb.) köszöntik.

3. Egyetért azzal, hogy tudományos érdemeik alapján 
terjesztessenek fel kitüntetésre a tudományos osztá
lyok által ajánlottak, illetve Kormány tag esetében 
hívja fel az MTA a Kormány figyelmét az illető esedé
kes kerekszámú születésnapjára.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség megvitatta a IX. Osztály elnökhelyettesé
nek szóbeli előterjesztését arról, hogy Kádár Béla, a 
közgazdaságtud. doktora, levelező tag jelölését — mely 
az ajánlók külföldi útja miatt határidőn túl érkezett — 
fogadja el (az Elnökség) és bocsássa a 46/1991. sz. elnök
ségi határozat szerinti eljárásra.

Az Elnökség nyílt szavazással 17:2 arányban — hatá
ridő túllépés miatt — elvetette a javaslatot. Ezidő szerint 
nem látta szükségesnek olyan elvi állásfoglalás kialakítá
sát, hogy magas állami tisztséget betöltők — tisztségük 
idején — nem jelölhetők levelező tagnak.
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Az Elnökség tudomásul vette
— az MTA elnöke szóbeli beszámolóját arról, hogy tájé

koztatta a Kossuth- és Széchenyi Díj Bizottság elnö
két az Elnökség 27/1992.81 sz. határozatáról, aki 
egyetértett az Elnökség állásfoglalásával, így a javas
lat a 27/1992. sz. elnökségi határozatnak megfelelően 
terjeszthető elő.

— A Rektori Konferencia jelenlegi elnökének — Kocsis 
Károly, a GATE rektora — szóbeli bejelentését, hogy 
az évente esedékes váltásnak megfelelően 1993. január 
1-től a Konferenciának új elnöke lesz, Hámori József
l.t., a JPTE rektora személyében. Az Elnökség köszö
netét fejezi ki Kocsis Károlynak, a Rektori Konferen
cia és az Elnökség közötti jó együttműködés érdeké
ben kifejtett eredményes tevékenységéért.

— Az MTA elnöke szóbeli tájékoztatóját arról, hogy 
megalakult az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bi
zottság, mely első ülését december 4-én tartja.

— Az MTA elnöke szóbeli tájékoztatóját arról, hogy az 
Elnökség soron következő ülését december 15-én tart
ja.

— Az MTA elnöke és főtitkára beszámolóját az Elnök
ség 1992. október 27-i ülése óta eltelt időszak legfon
tosabb akadémiai eseményeiről.

Budapest, 1992. december 4.

Kosáry Domokos 
s. k.

Melléklet a 34/1992. sz. 
elnökségi határozathoz

Az 1993. évi közgyűlés elé terjesztendő 
Fehérkönyv tematikai vázlata 

(1990. január 1—1992. dec. 31.)

1. fejezet
Az elnökség beszámolója 
A főtitkár beszámolója
(Az elnökség beszámolójának koncepciójáról az el
nökség külön határoz.)

2. fejezet
A közgyűlési bizottságok beszámolói
— Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága
— Felügyelő Bizottság
— Könyv- és Folyóiratkiadási Bizottság
— Tudományetikai Bizottság 
Területi bizottságok beszámolói
— Debreceni Akadémiai Bizottság
— Miskolci Akadémiai Bizottság
— Pécsi Akadémiai Bizottság
— Szegedi Akadémiai Bizottság
— Veszprémi Akadémiai Bizottság
Más főhatóságokkal közös bizottság beszámolója
— Országos Athenaeum Bizottság 
Elnökségi bizottságok beszámolói
— Környezettudományi Elnökségi Bizottság
— Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
— Szociális Bizottság

3. fejezet
A tudományos osztályok és bizottságok, illetve társa
ságok tevékenysége
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
III. Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
X. Földtudományok Osztálya
(Az egyes osztályok hároméves tevékenységének be
mutatása:
— számadatok az osztály rendes, levelező, külső és 

tiszteleti valamint tanácskozási jogú tagjairól; a 
területéhez tartozó tudományágak tudományos 
doktorairól, kandidátusairól; az általa működtetett 
tudományos bizottságokról, tudományos társasá
gokról, szerkesztőbizottságokról;

— az osztály tevékenységének összefogott értékelése;
— a bizottságok munkájának értékelése;
— a társaságok tevékenységének jellemzése;
— az osztály nemzetközi kapcsolatai;
— rendezvények;
— a könyv- és folyóiratkiadás (táblázatba foglalva a 

legfontosabb adatokat);
— az 1990. évi közgyűlés határozatainak az osztály 

által történt végrehajtása;
— a jövő tennivalói).
Az Akadémia 1990—1992 között elhunyt rendes, leve
lező, külső és tiszteleti tagjai.

4. fejezet
Központi intézmények
— A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
— Kutatás- és Szervezetelemző Intézet
— A vállalatok tevékenysége
— Szociális és jóléti tevékenység

5. fejezet
Az Akadémia 1990—1992. évi tevékenységének fonto
sabb adatai:
— Állami kitüntetésben részesült akadémikusok
— Akadémiai Aranyéremmel kitüntetettek
— Akadémiai díjasok
— Akadémiai Újságírói díjasok
— A költségvetési gazdálkodás adatai (ezek között az 

intézetek bevételi forrásai, a kutatóintézeti saját 
bevételek, az intézmények állóeszközei, a beruházá
sok adatai is),

— Személyzeti adatok,
— A nemzetközi kapcsolatok adatai,
— A szolgálati találmányok adatai,
— Az 1993. évi közgyűlés programja.

Korábban szerepelt az Akadémiai Kiadónál megjelent művek jegyzé
ke a ciklus időszakában. Ez kimarad, mivel a Kiadó ezt évenként külön 
füzetben közreadja, továbbá mert a tudományos osztályt érintő tudo
mányos műveknek ma már csak egy része jelenik meg az Akadémiai 
Kiadó gondozásában, jelentős részük más kiadóknál lát napvilágot.
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A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének határozatai
az 1992. december 15-én tartott üléséről 

(37—41. számú határozatok)

A magyar tudományos 
könyv- és folyóiratkiadásért Alapítvány 

létrehozása

Az Akadémia 1992. májusi rendes közgyűlésének ha
tározata a magyar folyóirat- és könyvkiadás nehéz hely
zetére tekintettel felkérte az Elnökséget, hogy kezdemé
nyezze „A magyar tudományos könyv- és folyóiratki
adásért Alapítvány” létrehozását, mindenekelőtt a társa
dalomtudományokban, a folyóiratok folyamatos megje
lentetésének biztosítására, a fiatal kutatók és oktatók 
publikációs lehetőségeinek kiszélesítésére és az idegen
nyelvű könyvkiadás támogatására. Az előterjesztés a kö
vetkezőket tartalmazta.

A kezdeményezést az indokolja, hogy a tudomá
nyos könyvkiadás az elmúlt két-három évben jelentő
sen csökkent és a publikálás nehézségekbe ütközik. A 
statisztikai adatok szerint 1980-hoz képest mintegy 
50%-kal csökkent 1991-re a tudományos könyvek 
száma. (A Tények könyve (1992) szerint 1990-ben az 
országban 137 tudományos könyv jelent meg 129 000 
példányban. Ez az 1989-es adatokkal összevetve 64% 
a könyvek számát, 66% a példányszámot tekintve. 
1991-es országos adatokat nem sikerült felkutatni.) 
Az Akadémiai Kiadó 1989-ben 149 művet jelentetett 
meg 5,7 millió, 1991-ben csupán 87-et, 779 000 pél
dányszámban. (Az 1989-es adat a példányszám tekin
tetében rendkívüli.)

Az új kiadók mindenekelőtt ismeretterjesztő munká
kat publikálnak, méginkább szenzációsnak tartott kiad
ványokat az áltudományok köréből. Néhány új kiadó 
megjelentet azonban értékes tudományos munkákat is, 
— kivált a társadalomtudományokban — főleg idegen 
szerzőktől (Héttorony, HVG, LIMES, Maecenas, Szá
zadvég, Széchenyi Kiadó, T-Twins), sőt akad olyan is, 
amely idegen nyelven ad ki magyar műveket (Springer- 
Hungaria).

A visszaesést nem ellensúlyozza az egyetemek, főisko
lák, múzeumok és más közművelődési intézmények pub
likációs tevékenysége sem, amely az utóbbi időkben 
megélénkült, ugyanakkor lapszám, terjedelem tekinteté
ben gyakran csökkent.

A folyóiratkiadásban a társadalomtudományokban 
találkozhatunk új kezdeményezésekkel, ezek azonban 
jórészt a publicisztika műfajaiban jelentkeznek (BUKSZ, 
Hitel, Holmi, 2000 stb.).

A tudományos folyóiratok döntő többségét az Akadé
mia jelenteti meg, s mint köztudott, a költségvetés szű
kössége miatt ezek egy részét a megszüntetés veszélye 
fenyegeti. Egyes — most előtérbe kerülő — diszciplínák
ban, vagy irányzatok, módszerek jelentkezése kapcsán új 
folyóiratok inditására nincs lehetőség (pl. művelődéstör
ténet, tudománytörténet).

Mindez azt jelenti, hogy ha a költségvetés a következő 
években nem tud nagyobb összeget fordítani a könyv- és 
folyóiratkiadásra, az mennyiségileg egyre inkább össze
zsugorodik. Az alapítvány azt a célt kívánja szolgálni, 
hogy ezt a folyamatot megállítsa, és a tudományos 
könyv- és folyóiratkiadás számára új forrásokat nyisson, 
amelyek egy része a költségvetésből, egy része magán 
hozzájárulásokból származik.

Az Akadémia 1992. évi költségvetésében 98,7 millió 
forint áll a könyv- és folyóiratkiadás rendelkezésére, 
melynek felhasználásáról a Könyv- és Folyóiratkiadó 
Bizottság dönt. Szükségesnek látszik, hogy ezen felül a 
költségvetés járuljon hozzá — mintegy 20 millió forinttal
— az alapítvány induló tőkéjének biztosításához.

Ahhoz, hogy állami költségvetési szervek alapítványt
hozhassanak létre, a pénzügyminiszter előzetes egyetérté
se és a Kormány hozzájárulása szükséges.

A kormányelőterjesztést azzal lehet indokolni, hogy
— a alapítvánnyal az Akadémia nemcsak a szorosan 

vett, és a maga által vállalt kiadási feladatokat óhajtja 
teljesíteni, hanem az országos tudományosság számára 
akár — és nem csak a költségvetésből — forrásokat 
teremteni;

— nyílt jellegével lehetővé teszi a hazai és külföldi 
támogatások befogadását, s ezzel a kiadói tevékenység 
jobb anyagi ellátását;

— az Akadémiának a múltban is voltak alapítvá
nyai, amelyeknek jelentős része a könyv- és folyóirat
kiadást szolgálta, s amelyeket az államosítás során 
felszámoltak;

— a kért összeg nem a Magyar Tudományos Akadé
mia költségvetését növeli, hanem a kutatásra-fejlesztésre 
fordítható állami költségvetés része, amely — szemben a 
szétszórt támogatással — hatékonyabban használható 
fel.

A Kormány hozzájárulása és az alapítvány bejegyzése 
után az MTA elnöksége a legjelentősebb bankokhoz, 
nagyvállalatokhoz, esetleg nemzetközi kulturális szerve
zetekhez és a közvéleményhez fordul, hogy támogatá
saikkal járuljanak hozzá az alapítvány céljainak teljesíté
séhez.

Az alapítvány vállalhatja, hogy a kiadványokon — a 
múltbeli hagyományoknak megfelelően — feltünteti a 
támogatók nevét. A támogatók jegyzékét megjelenteti a 
Magyar Tudomány.

Az Elnökség jóváhagyása esetén — írta az előterjesztés
— el kell készíteni az Alapító Okiratot, amely meghatá
rozza az alapítvány célját és jellegét, felhasználásának 
módját, megjelöli a kezelő szervet és képviselőjét. A pénz
eszközök felhasználásában a döntési jogkört a Könyv- és 
Folyóiratkiadó Bizottságra vagy az abból alakított kura
tóriumra lehet bízni. E tekintetben kérte az előterjesztés 
az Elnökség állásfoglalását.
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Az alapítvány kezelő szerve az Akadémia Titkársága. 
Az alapítvány működéséhez az előzetes kormány-enge
délyen túlmenően további jóváhagyásra nincs szükség, a 
Fővárosi Bíróságnál történő bejegyzéssel működését 
megkezdheti.

Az alapítvány pályázati rendszerben működik, pályáz
ni könyvek és folyóiratok kiadására lehet, könyvek eseté
ben csak kézirat birtokában. A pályázat elbírálásakor a 
Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság vagy a kuratórium 
támaszkodik az akadémiai tudományos bizottságokra, 
illetve felkért szakértőkre. Ha kuratórium működik, te
vékenységét összehangolja a Könyv- és Folyóiratkiadó 
Bizottsággal.

A feltett kérdésekre adott válaszok, illetve a vita 
alapján tisztázódott, hogy az alapítvány induló — 20 
mFt-os — tőkéjét nem az MTA költségvetéséből gon
dolta elvonni az előterjesztő, hanem a Kormánytól 
javasolja kérni.

A vitában felszólalók egyetértettek az alapítvány létre
hozásával, de a döntéshez több jogi, pénzügyi, technikai, 
stb. kérdés előzetes tisztázását tartották szükségesnek. 
Ezért, pénzügyi és jogi szakemberek bevonásával, a mun
ka tovább folytatását javasolták.

Tisztázandónak tartották — többek között — hogy mi 
az alapítvány célja, ki, vagy kik az alapítványtevők, kép
viselők, kezelők, kik diszponálnak (közgyűlés, elnökség, 
kuratórium, Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság), egy
szeri tőke felhasználásáról van-e szó, vagy a tőke kama
tainak felhasználásáról (amihez nagy tőke kell), alapítás 
után csatlakozhatnak e mások is, pénzen kívül lehet e 
mással is (pl. ingatlannal, más vagyon tárggyal, értékpa
pírral, stb.) csatlakozni, ismertek-e már „reménybeli” 
hazai és külföldi szponzorok, a kuratóriumnak legyenek- 
e tagjai a szponzorok, a könyv- és folyóiratkiadás támo
gatásáról, vagy (a folyamatos folyóirat támogatást elke
rülendő) csak könyv támogatásról van-e szó, a létreho
zandó Athenaeum Alapítvány része legyen-e (ezen belül 
elkülönítve külön elszámolással), vagy önálló alapítvány 
legyen-e. Ez utóbbi tekintetében megoszlottak a vélemé
nyek.

A vitáról szó szerinti jegyzőkönyv készült.

Az Elnökség 37/1992. számú határozata

Az Elnökség:
1. helyesli és támogatja alapítvány létrehozását, hogy 

minél szélesebb körben tudjuk támogatni a tudomá
nyos könyv- és folyóiratkiadást.

2. Köszönetét mond Köpeczi Béla rendes tagnak a téma 
felvetéséért, kidolgozásáért és felkéri, hogy — pénz
ügyi és jogi szakemberek bevonásával — a vitában 
elhangzott észrevételek figyelembevételével folytassa a 
munkát az alábbi alternatívákban:
— az Alapítványt egyedül az MTA hozza létre
— az Alapítványt az MTA a tudományos könyv- és 

folyóiratkiadásban érdekelt más szervek bevonásá
val — de egyelőre szponzorok nélkül — hozza 
létre. Az alapítók köre is lehet alternatív.

3. Felkéri Köpeczi Béla rendes tagot, hogy vitában felve
tett kérdések tisztázásával az előzőek szerint átdolgo
zott javaslatot terjessze az Elnökség elé.

Javaslat
az MTA 1992. évi decemberi rendkívüli 
közgyűlésén hozott határozat végleges 

szövegének megállapítására

Az Elnökség a határozatszövegezési bizottság elnöké
nek előterjesztése, továbbá a vitában elhangzott — kizá
rólag stiláris jellegű, illetve szövegpontosító —javaslatok 
figyelembevételével az 1992. évi decemberi rendkívüli 
közgyűlés határozatának végleges szövegét az alábbiak 
szerint állapítja meg.

Az elnökség 38/1992. számú határozata
(az MTA 1992. évi decemberi rendkívüli közgyűlésének 

határozata)

A Magyar Tudományos Akadémia, korábbi elhatáro
zásának megfelelően, 1992. december 1-jén rendkívüli 
közgyűlést tartott. A rendkívüli közgyűlés feladata a 
kutatóintézeti hálózat helyzetének megvizsgálása, az 
Akadémia működési feltételeiről való állásfoglalás kiala
kítása és a költségvetés megtárgyalása volt. A közgyűlés 
az előterjesztések és az azokhoz kapcsolódó viták alapján 
a következő határozatokat hozta:

1. Köszönettel veszi tudomásul az elnöki megnyitóban 
elhangzott gondolatokat. Megköszöni elnökének az 
egész magyar tudományosság, különösen pedig az Aka
démia érdekében kifejtett fáradhatatlan tevékenységét. 
Ez nagy mértékben járult hozzá azokhoz az eredmények
hez, amelyekről a megnyitó szólott. Különösen meg- 
nyugtatólag hatott az a bejelentés, hogy az Akadémiáról, 
valamint a felsőoktatásról szóló törvényjavaslatok ha
marosan az Országgyűlés elé kerülnek. Tiltakozik vi
szont bizonyos pénzügyi köröknek a tudományt érintő, 
hosszabb távra szóló restrikciós tervei ellen.

2. A Közgyűlés felkéri az Akadémia tagjait és kutatóit, 
hogy a maguk területén tőlük telhetőleg alaposan tájé
koztassák a sajtót és általában a tömegtájékoztatást az 
Akadémia tevékenységéről, eredményeiről, nehézségei
ről, terveiről. Felkéri az Elnökséget, hogy erősítse sajtó- 
tevékenységét, és hogy írásos anyag összeállításával se
gítse a döntéshozókat az Akadémiával és általában a 
tudományos kutatással kapcsolatos helyes döntések 
meghozatalában.

3. A Közgyűlés a III. Akadémiai Fórum állásfoglalá
sával egyetért, és azzal is összhangban szükségesnek tart
ja egy olyan alkalmi bizottság kiküldését, amely a ciklus
záró ill. -nyitó közgyűlés számára javaslatot dolgoz ki az 
Akadémia távlati feladataira, működési mechanizmusá
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nak javítására és a megkezdett reformfolyamatok to
vábbvitelére vonatkozólag. Külön albizottságot hív létre 
az akadémiai kutatóhálózat jövőképének és működési 
modelljének kialakítására.

Az alkalmi bizottságba (Jövőkép Bizottság)* minden 
tudományos osztály egy-egy képviselőt küld. Ezek név 
szerint a következők:

I. Osztály Poszler György
II. Osztály Bóna István
III. Osztály Hajnal András
IV. Osztály Kovács Ferenc
V. Osztály Vízi E. Szilveszter
VI. Osztály Csibi Sándor
VII. Osztály Kőrös Endre
VIII. Osztály Alföldi Lajos
IX. Osztály Sipos Aladár
X. Osztály Czelnay Rudolf
Az albizottság összetételét illetően a Közgyűlés a kö

vetkezőket határozza: 3 tagot delegál az Akadémia elnö
ke, 3 tagot az Akadémiai Kutatóintézetek Tanács 1 tagot 
a támogatott egyetemi tanszékek. A Közgyűlés tudomá
sul veszi, hogy az elnök a következőket delegálja az 
albizottságba: Lovas István, Ritoók Zsigmond, Vízi E. 
Szilveszter. Felkéri az Akadémiai Kutatóintézetek Taná
csát, hogy 3 képviselőt, a támogatott egyetemi tanszékek 
vezetőit, hogy 1 képviselőt válasszanak az albizottságba.

Az alkalmi bizottság (Jövőkép Bizottság)* és annak 
albizottsága

— válassza meg saját tagjai közül az alkalmi bizottság 
ill. annak albizottsága elnökeit,

— ütemezze munkáját úgy, hogy a jelentéseket az El
nökség az 1993. évi áprilisi ülésén megismerhesse, és 
terjessze azokat a bizottság ill. albizottság az 1993. május 
10—15. között tartandó közgyűlés elé,

— adjon az albizottság elnöke a végzett munkáról 
közbülső tájékoztatást a kutatóintézeti igazgatók 1993. 
március 4-én tartandó értekezletén,

— vonjon be — szükség esetén, alkalmi jelleggel — 
saját hatáskörében külső szakértőket.

Az alkalmi bizottság és annak albizottsága munkáját 
az MTA Titkárságának tudományági főosztályai segítik.

Az alkalmi bizottság és annak albizottsága az Akadé
miáról szóló törvénytervezet (elfogadása esetén az aka
démiai törvény) és az Akadémia közgyűlési határozatai
nak keretei között tevékenykedjenek.

4. A Közgyűlés szükségesnek tartja, hogy az akadé
miai kutatóhelyek munkájának eredményesebbé tétele 
érdekében a három nagy szakterületnek megfelelően egy- 
egy kuratórium jöjjön létre. Ezek kapják meg a szakterü
let pénzügyi támogatási keretét és döntenek annak szak
területenkénti felosztásáról. Az Akadémiai Kutatóinté
zetek Bizottsága ezekkel a kérdésekkel csak az arányok 
általános kialakításának szintjén foglalkozzék. A Köz
gyűlés felkéri az Elnökséget, hogy a részleteket a főtitkári 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően határozza 
meg.

* Első ülése (1992. december 15.) óta elnevezése: Program Bizottság.

5. A Közgyűlés szükségesnek tartja, hogy az egyete
meken működő kutatócsoportok szervezeti önállóságu
kat tartsák meg.

6. Az akadémiai kutatóhálózat működését elősegítő új 
formák sorában a közgyűlés különösen támogatja az 
akadémiai kutatóintézetek, az egyetemek és a közgyűjte
mények, alapítványok, más kutatóközpontok társulását. 
Ez elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az akadémiai 
kutatóintézetek intézményes keretek közt és módon ve
gyenek részt az egyetemi oktatásban és képzésben, annak 
minden szintjén, különösen a tudományos továbbkép
zésben, kölcsönösen biztosítva a laboratóriumok és 
egyéb infrastruktúrák közös használatát, a hazai és a 
nemzetközi kapcsolatok célratörő összehangolását.

A társuló felek megtartják önállóságukat, jogi szemé
lyiségüket és felügyeleti rendjüket. A társulási szándék
nak önkéntesnek és kölcsönösnek kell lennie. A felek a 
társulás keretében megvalósuló együttműködés szerveze
ti és tartalmi kérdéseit szerződésben rögzítsék.

A Közgyűlés felkéri az elnököt, hogy a tervezethez 
nyerje meg a Rektori Konferencia elnökének támogatá
sát is. Felkéri továbbá a főtitkárt, hogy a társulásra 
vonatkozó jogi és működésbeli kérdéseket az érdekeltek
kel együttműködve tisztázza, és munkája eredményét 
1993. február végéig terjessze az Athenaeum Bizottság 
elé.

7. A Közgyűlés támogatja azt az elgondolást, hogy a 
kutatóhelyek támogatása a jövőben pályázati formában 
történjék, s hogy a támogatások odaítélésében az Akadé
mia és az egyetemek együttműködésének az eddigieknél 
magasabb szintre kell jutnia. A pályázatokat 1993 elején 
lenne célszerű meghirdetni, és az új rendszer szerinti 
működés legkorábban 1994. január l-jével indulhat meg.

A pályázati rendszer bevezetésével a kutatóhelyeknek 
adott teljes támogatás aránya az akadémiai költségveté
sen belül nem csökkenhet. Az áttérés több év során való
sulhat meg, s így jelentős pénzforrásokat igényel.

A kutatóhelyek szakmai felülvizsgálata akkor tekint
hető sikeresnek, ha annak eredményeképpen megállapít
ható, hogy melyek azok a kutatóhelyek, amelyek akadé
miai támogatásra vitathatatlanul érdemesek. Ezek most, 
első alkalommal, támogatásukat további öt évre pályá
zat nélkül kapják meg, amennyiben kutatási tervüket a 
testületi szervek kedvezően minősítik. A többi kutató
hely támogatása megszűntnek tekintendő, az esetleges 
további támogatást pályázat útján nyerhetik el.

8. A Közgyűlés felkéri az MTA elnökét és a Rektori 
Konferencia elnökét, hogy küldjenek ki bizottságot a 
közalkalmazotti törvény kihatásainak felmérésére, és a 
bizottság munkájának alapján tegyenek javaslatot a fel
merülő ellentmondások feloldásának módozatairól.

9. A Közgyűlés a főtitkár tájékoztatása alapján ag
godalmát fejezi ki, hogy a kormány az ország súlyos 
gazdasági helyzetében a kutatás tekintetében is szigo
rú restrikciókra kényszerül. Tudomásul veszi az Aka
démia vezetőségének az adott helyzetben tervbevett 
intézkedéseit.
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A Közgyűlés megbízza az Akadémiai Kutatóhelyek 
Bizottságát és a Felügyelő Bizottságot, hogy az 1993. évi 
jóváhagyott költségvetés ismeretében alakítsa ki a támo
gatások felosztására vonatkozó javaslatait.

10. A Közgyűlés támogatja az Athenaeum Alapítvány 
létrehozásának gondolatát. Kéri az elnökséget, hogy a 
megvalósítás irányelveit terjessze a Közgyűlés elé.

11. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Akadémia a 
tudományok doktorai közül azokat, akik kiemelkedő 
tudományos életművük alapján erre rászolgáltak, Eötvös 
József Koszorúval tüntesse ki. A kitüntetendő szemé
lyekről a tudományos osztályok javaslatai alapján az 
elnökség dönt. A kitüntetés plakettből, oklevélből és 
jelvényből áll, és az Akadémia elnöke adja át Eötvös 
József születésnapján, rendkívüli elnökségi ülés kereté
ben. A kitüntetések átadására évenként kerül sor, és 
egy-egy alkalommal legfeljebb öt-hat, az első alkalom
mal legfeljebb tíz személy részesülhet az elismerésben. Az 
Akadémia tagjai e kitüntetésben nem részesülhetnek. A 
kitüntetés cím viselésére is jogosít: „Eötvös Koszorús”, 
latin formában: Laureatus Academiae.

12. A Közgyűlés elvben egyetért a Külföldön Élő Ma
gyar Tudósok Kutatási Központjának tervével. Felkéri 
az elnökséget, hogy vizsgálja meg a megvalósítás lehető
ségét, szükség szerint küldjön ki bizottságot, és a vizsgá
lat eredményét terjessze a közgyűlés elé.

13. A Közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a 
határozat végleges szövegét — érdemi tartalmának meg
változtatása nélkül — megállapítsa. Felkéri továbbá, 
hogy az ülésen elhangzott, de a határozatban nem érin
tettjavaslatokban foglaltakat vizsgálja meg és intézkedé
seiről tájékoztassa a javaslattevőket.

Az Elnökség 1993. I. félévi munkaterve

A munkaterv-tervezet kidolgozásának alapjául: az 
MTA jelenlegi Alapszabályában és Testületi Ügyrendjé
ben, a közgyűlési határozatokban, az Elnökség korábbi 
határozataiban előírt feladatok, valamint az Elnökség 
tagjai által tett javaslatok és olyan saját kezdeményezésű 
feladatok szolgáltak, amelyekben szükséges az Elnökség 
állásfoglalása, vagy amelyeket a kialakult gyakorlat sze
rint az Elnökség hagy jóvá (pl. a munkaterv), illetve 
amelyek valamilyen oknál fogva nem voltak napirendre 
tűzhetők 1992. II. félévében. A javaslatban nagy súllyal 
szerepeltek a ciklusváltó közgyűléssel összefüggő elnök
ségi teendők.

Az előterjesztés tartalmazta azokat a mielőbb tárgya
landó feladatokat is (új Alapszabály, új Testületi Ügy
rend, Intézeti Működési Szabályzat), amelyekkel a mun
katerv pótlólag kiegészülhet akkor, ha az Akadémiai 
Törvény 1993. I. negyedév végéig megszületik.

Ugyancsak tartalmazta az előterjesztés az 1993. II. 
félévi munkatervbe való felvételre előre jelzett olyan

feladatokat is, amelyekhez szintén szükséges az Akadé
miai Törvény, az új Alapszabály, esetleg új Testületi 
Ügyrend, de nem annyira sürgősek (és nincs is realitása 
1993. I. félévében történő elkészülésüknek), továbbá 
amelyek elvégzését korábbi elnökségi határozatok írták 
elő, illetve elnökségi tagok javasolták erre az időszakra.

A javaslat — szóbeli előterjesztés alapján — kiegészült 
a decemberi rendkívüli közgyűlés határozatából követ
kező feladatokkal, az Elnökség tagjai által szükségesnek 
ítélt további néhány előterjesztéssel.

Az Elnökség 39/1992. számú határozata

Az Elnökség 1993. I. félévi munkaterve

I.

Január

1. Támogatott kutatóhelyek részére pályázati rendszer 
kidolgozása, a pályázati felhívás jóváhagyása 
Előadó: Láng István, az MTA főtitkára

2. Különfélék
2.1 Kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtók részé

re adandó elismerés szabályzata 
Előadó: Halász Béla alelnök, az alkalmi bizottság 
elnöke

3. Tájékoztatók
4. Egyebek

Február

1. A módosított akadémiai törvénytervezettel összehan
golt akadémiai alapszabály tervezete
Előadó: Lőrincz Lajos 1.1., az alkalmi bizottság elnöke

2. A Doktori Tanács ügyrendjének és működési szabály
zatának első tervezete
Előadók: Ujfalussy József alelnök, az Athenaeum Bi

zottság társelnöke,
Lipták András 1.1., az Athenaeum Bizottság 
társelnöke

3. Elgondolások országos kutatás-értékelési tevékenység 
kialakítására
Előadó: Berényi Dénes alelnök

4. Alapvetések egy nemzeti biodiversitás megőrzési-stra
tégia kialakításához (Rió de Janeiróban aláírt biodi- 
verzitás egyezményből adódó tudományos feladatok. 
Elfogadás után a Kormány figyelmébe ajánlva.) 
Előadók: Gergely János osztályelnök,

Fekete Gábor, az Ökológiai Bizottság elnöke
5. Különfélék
5.1. Javaslat az MTA 1993. évi Almanachjának kiadására 

Előadó: Kosáry Domokos, az MTA elnöke
6. Tájékoztatók
6.1. Tájékoztató az MTA néhány kutatóintézete értéke

léséről készült ICSU szakértői jelentésről 
Előadó: Láng István, az MTA főtitkára

7. Egyebek
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Március

1. Az akadémiai kutatóhálózat vizsgálatával összefüggő 
feladatok meghatározása a tudományos osztályok ál
lásfoglalásainak figyelembevételével
Előadó: Láng István, az MTA főtitkára

2. Az Elnökség beszámolójának tervezete az 1990—93. 
évi akadémiai ciklusról
Előadó: Kosáry Domokos, az MTA elnöke

3. Előterjesztés a hazai, illetve a külföldi tagok választá
sáról
Előadó: Halász Béla alelnök, az előkészítő bizottság 

elnöke
4. Különfélék
4.1. Javaslat az 1993. évi Akadémiai Aranyérem odaíté

lésére
Előadó: Halász Béla alelnök, az alkalmi bizottság 

elnöke
4.2. Javaslat az 1993. évi Akadémiai Díjak odaítélésére 

Előadó: Halász Béla alelnök, az alkalmi bizottság
elnöke

4.3. Javaslat az 1993. évi Akadémiai Újságírói Díjak 
odaítélésére
Előadó: Halász Béla alelnök, az alkalmi bizottság 

elnöke
4.4. Javaslat az 1993. évi rendes közgyűlés tárgysoroza

tára és a meghívandók körére
Előadó: Kosáry Domokos, az MTA elnöke

4.5. Előterjesztés az Athenaeum Alapítvány létrehozásá
ra
Előadó: Kosáry Domokos, az MTA elnöke

4.6. Előterjesztés a Külföldön Élő Magyar Tudósok Ku
tatási Központjáról
Előadó: Juhász Gyula, a NKB albizottságának el
nöke

5. Tájékoztatók
6. Egyebek

április

1. Az 1993—96. évi akadémiai ciklusra szóló (az időszak 
koncepcionális akadémiai programjára vonatkozó) 
közgyűlési határozati javaslat tervezet a „Program 
Bizottság” jelentése alapján
Előadók: Alföldi Lajos r.t., a Program Bizottság elnö

ke, Vizi E. Szilveszter r.t., a Program Bizott
ság albizottságának elnöke

2. Tájékoztató jelentés az akadémiai folyóiratok felül
vizsgálatáról
Előadó: Borzsák István r.t., a Könyv- és Folyóirat

kiadó Bizottság elnöke
3. A Tudományetikai Kodex tervezete

Előadó: Beck Mihály r.t., a Tudományetikai Bizottság 
elnöke

4. Különfélék
4.1. Előterjesztés a Bolyai Díj szabályzatára 

Előadó: Császár Ákos osztályelnök
5. Tájékoztatók
6. Egyebek

Május

1. Koncepció tervezet az információs infrastruktúra 
1994. utáni fejlesztése és alkalmazása elveire 
Előadó: Vámos Tibor r.t., az Informatikai Bizottság

elnöke
2. Javaslat az Akadémiai Kiadó- és Nyomda átalakításá

ra és fejlesztésére
Előadó: az MTA főtitkára

3. Különfélék
3.1. Az 1993. évi rendes közgyűlés határozatai végleges 

szövegének megállapítása
Előadó: a Határozatszövegező Bizottság elnöke

3.2. Az akadémiai bizottsági rendszer működésének ta
pasztalatai; problémák, feladatok
Előadó: később kerül meghatározásra

4. Tájékoztatók
5. Egyebek

Június

1. Fiatal magyar kutatók és ösztöndíjasok tanulmány
ügyeinek áttekintése, beleértve a külföldi magyar inté
zetek ügyeit is
Előadó: (későbbi időpontban kérjük fel)

2. A kuratóriumok (szakkollégiumok) működésére vp- 
natkozó elképzelések részletes kidolgozása a közgyű
lés állásfoglalása alapján
Előadó: az MTA főtitkára

3. Az MTA működését érintő szabályzatok áttekintése 
Előadó: az MTA elnöke és az MTA főtitkára

4. Különfélék
4.1 Előterjesztés nyugdíjas tudósok életkörülményeinek 

javítását segítő lépésekre (nyugdíjas tudósok ottho
na, orvosi ellátás, stb.)
Előadó: A Szociális Bizottság elnöke

4.2 Javaslat az alelnökök tevékenységi körének megálla
pítására
Előadó: az MTA elnöke

4.3 Javaslat az állandó elnökségi bizottságok megalakí
tására
Előadó: az MTA elnöke

4.4 Előterjesztés az elnökséghez közvetlenül tartozó nem 
kormányzati nemzetközi tudományos szervezetekre 
Előadó: a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának 
elnöke

4.5 Előterjesztés a Magyar Tudomány Szerkesztő Bizott
ságának összetételére
Előadó: az MTA elnöke

4.6 Előterjesztés a Tudósklub Tanácsa tagjainak és titká
rának a megválasztására
Előadó: az MTA elnöke

4.7 Javaslat az Elnökség 1993. II. félévi munkatervére 
Előadó: az MTA elnöke

5. Tájékoztatók
6. Egyebek

II.

Az Elnökség felhatalmazza elnökét, hogy a munkater
ven — szükség szerint — változtatásokat hajtson végre.
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III.

Az MTA-ról szóló törvény jóváhagyásától függően az El
nökség 1993. I. félévi munkatervébe pótlólag felveendő 

feladatok

— Az Akadémia új Alapszabályainak a közgyűlés elé 
terjesztendő tervezete
Előadó: Lőrincz Lajos 1.1., az alkalmi bizottság elnöke

— A Testületi Ügyrend tervezete
Előadó: Kosáry Domokos, az MTA elnöke

— Az akadémiai kutatóintézetek működési szabályzata 
(működési formák és modellek mintaszabályzat) 
Előadó: Láng István főtitkár, az AKB elnöke

IV.

Az Elnökség 1993. II. félévi munkatervébe való felvételre 
előre jelzett feladatok

(A „rutin” feladatok nélkül, mint pl. díjak odaítélése,
bizottságok létrehozása, megbízások, elnökségi munka

terv jóváhagyása, közgyűlési meghívottak, stb.)

1. Olyan feladatok, amelyekhez szükséges jóváhagyott aka
démiai törvény, Alapszabály, esetleg Testületi Ügyrend
— Az Akadémia és az Országgyűlés kapcsolatrend

szerének kiépítése és fejlesztése
— Az Akadémia tudományra vonatkozó éves kor

mánybeszámolójának koncepciója
— Az Akadémia kapcsolata az állami irányítószervek

kel, az együttműködés módja, különös tekintettel fel
fogásunk érvényesítésére a tudomány kérdéseiben

— Az Akadémia kapcsolata a rokon tevékenységet 
folytató egyesületekkel és más — a tudományt 
érintő kérdésekkel foglalkozó — szervezetekkel

— Az Akadémia és a tudományos kutatás területén 
működő érdekvédelmi szervezetek

2. A korábbi elnökségi határozatokban, illetve munkaterv-
ben előírt feladatok
— Az MTA nemzetközi kapcsolatainak alapelvei
— Az MTA és a társadalmi nyilvánosság kapcsolatai: 

helyzet teendők
3. Az Elnökség tagjai által tett javaslatok

— Előterjesztés az Akadémia információs rendszeré
ről és kutatáspolitikai adatbázisának kialakításáról

— Az Akadémia hazai és külföldi megítélésének tuda
tos formálása

Az 1993. évi Akadémiai Aranyérem, 
Akadémiai Díjak és az Akadémiai Újságírói 

Díjak odaítélését előkészítő elnökségi 
alkalmi bizottság összetétele

A korábbi évek gyakorlatával egyezően javasolta 
az elnök, hogy az Akadémiai Aranyérem, az Akadé
miai Díjak és az Akadémiai Újságírói Díjak odaítélé

sével kapcsolatos előkészítő munkát, a tudományos 
osztályok javaslatainak ismeretében 1993-ban is az 
alelnökökből és az Elnökség közgyűlés által válasz
tott tagjaiból álló bizottság végezze, azzal a különb
séggel, hogy — az Elnökség 25/1992. sz. határozatá
val összhangban — a külföldi vendégprofesszorságuk 
miatt tartósan távol lévő Lovász László és Vámos Ti
bor rendes tagok helyett Michelberger Pál r. t. és 
Szász Domokos lev. t. vegyenek részt a bizottság 
munkájában.

Az Elnökség 40/1992. számú határozata

1. Az Elnökség az 1993. évi Akadémiai Aranyérem, Aka
démiai Díjak és Akadémiai Újságírói Díjak odaítélésé
nek előkészítésére az alábbi összetételű alkalmi bizott
ságot küldi ki:
a bizottság elnöke: Halász Béla alelnök 
a bizottság tagjai: Berényi Dénes alelnök

Ujfalussy József alelnök 
Alföldi Lajos r. t.
Király Tibor r. t.
Michelberger Pál r. t.
Ormos Mária lev. t.
Szász Domokos lev. t.
Vizi E. Szilveszter r. t.

a bizottság titkára: Egri Pál, a Jogi és Igazgatási 
Főosztály h. vezetője

2. A bizottság terjessze javaslatát az Elnökség márciusi 
ülése elé.

Tájékoztató a határidőre beérkezett 
levelező, rendes, külső és tiszteleti 

tagajánlásokról, az MTA hazai tagjainak 
korcsoportok szerinti megoszlásáról, 
a tiszteleti és külső tagok országok 

és tudományos osztályok szerinti 
megoszlásáról és az új tagok 

választásához adandó ajánlásokról 
(irányelvekről)

A Tájékoztató első fejezete emlékeztet — a 31/1992 
számú elnökségi határozat adatai alapján — a beérkezett 
ajánlások számáról. E szerint:

— levelező tagságra 151
— rendes tagságra 26
— külső tagságra 49
— tiszteleti tagságra 21
ajánlás érkezett.
Az MTA hazai tagjainak száma 264 fő

Ebből 70 év feletti lesz 1993-ban 92 fő
70 év alatti marad 1993-ban 172 fő

Választható új korhatár alatti levelező 
tagok száma (az Alapszabály 12.§
(1) bek. alapján) 28 fő
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A külső és a tiszteleti tagok vonatkozásában az Alap
szabály és a Testületi Ügyrend létszám keretet nem ír elő. 
Jelenleg 32 külső és 159 tiszteleti tagja van az MTA-nak.

A Tájékoztató melléklete bemutatta a határidőre beér
kezett ajánlások számát osztályonként és a három tudo
mányterület szerint is.

A második fejezet az MTA hazai tagjainak korcsopor
tok szerinti megoszlását, valamint a tiszteleti és a külső 
tagok számának országok és tudományos osztályok sze
rinti megoszlását mutatja be.

Tájékoztat a hazai tagok korcsoportok szerinti meg
oszlásáról (a választás évére, 1993-ra számítva) osztá
lyok, illetve a három tudományterület szerint.

Ebből látható, hogy a hazai tagok 35%-a (92 fő) kor
határ feletti és 65% (172 fő) korhatár alatti a következők 
szerint:

40—49
éves

50—59
éves

60—69
éves

kor
határ
alatti

70—79
éves

80—89
éves

90 év 
feletti

kor
határ
feletti

8 fő 
3%

40 fő
15%

124 fő 
47%

172 fő 
65%

47 fő 
18%

40 fő
15%

5 fő 
2%

92 fő 
35%

(Az elmúlt évek során kialakult gyakorlatnak megfelelő
en 70 év felettinek tekintve azt, aki 1993-ban — akár I. 
hó 1-én, akár XII. hó 31-én — betölti a 70. életévét vagy 
már betöltötte).

Osztályonként azonban igen nagy az eltérés. Pl.: a 25 
fős I. O-nál 60% (15 fő), a 42 fős III. O-nál pedig 21% 
(9 fő) a korhatár felettiek aránya.

A magas átlag életkor egyes osztályok esetében már 
veszélyeztetheti a hatékony működést, mivel az Alapsza
bály 12. § (2) bek. szerint „A 70 évesnél idősebb akadémi
kusok . . .  kötelezettségei önkéntes vállalásukhoz igazo
dik.” Egyes osztályoknál az így előálló helyzetet még 
tovább rontja az is, hogy a korhatár alattiak egy része 
tartósan külföldön van.

Az MTA 264 hazai tagjának átlag életkora 67,6 év. A 
természettudományi terület 111 fős tagságának átlag 
életkora 65,3 év. Ugyanez a 80 fős élettudományi terüle
ten 68,2 év, míg a 73 fős társadalomtudományi területen 
70,5 év.

Az MTA-nak jelenleg 159 tiszteleti tagja van 28 or
szágból, továbbá 32 külső tagja 12 országból.

Bemutatta a Tájékoztató a tiszteleti és a külső tagok 
számának országok és tudományos osztályok szerinti 
megoszlását is.

Az országok sorrendjét is tartalmazta a Tájékoztató a 
tiszteleti és a külső tagok létszáma alapján.

Ebből látható, hogy a legtöbb tiszteleti tagot (26 fő, 
16,3%) az USA-ból, majd a volt Szovjetunióból (25 fő, 
15,6%), illetve Németországból (20 fő, 12,5%) választot
ta az MTA.

A legtöbb külső tagot szintén az USA-ból (13 fő, 
41%), majd Romániából (5 fő, 16%) választotta az 
MTA.

A harmadik fejezet a tagok választásához adandó 
ajánlásokkal foglalkozott. Tájékoztatott arról, hogy 
az elmúlt másfél év során az Elnökség négy alkalom

mal foglalkozott az 1993. évi tagválasztással, azon 
belül a választáshoz adandó ajánlásokkal (irányelvek
kel).

1. A 46/1991 sz. elnökségi határozat kimondta:
„a tudományos osztályok maguk határozzák meg, 
milyen módon kívánják megismerni a bizottságok és a 
kutatói közösségek véleményét arról, hogy kiket tarta
nának leginkább méltónak arra, hogy az Akadémia
— az alapszabályokban előírt választási rend megtar
tásával — tagjai sorába válasszon.
E közvélemény-kutatás adatait az osztályelnök ösz- 
szegzi és értékeli.”

2. A 20/1992 sz. elnökségi határozat szerint az Elnökség 
„Kinyilvánítja, hogy a tagválasztás alapelve a tudo
mányos teljesítmény kell, hogy legyen és nem az élet
kor.”

3. A 24/1992 sz. elnökségi határozatában az Elnökség 
felkéri az Előkészítő Bizottságot, hogy
„— tájékozódjék a tudományos osztályoknál . . .  el
készült közvélemény-kutatás eredményéről;
— ennek ismeretében, valamint a szeptember 30-ig 
beérkező tagajánlások birtokában, továbbá a hazai 
tagság korcsoportok és tudományos osztályok, illetve 
a külső tagság országok és tudományos osztályok 
szerinti megoszlásának mérlegelésével alakítsa ki állás- 
foglalását és november végéig tájékoztassa az Elnök
séget arról, hogy
— szükséges-e az osztályok január 1.—február 15. 

közötti szavazásához ajánlásokat adni, és az mi 
legyen

— szükséges-e, hogy az Elnökség — önmaga számára 
— a tudományos osztályok szavazási eredményé
nek ismerete nélkül, előzetesen ajánlásokat állapít
son meg, vagy pedig az Előkészítő Bizottság az 
Elnökség márciusi ülésére terjesztendő javaslatát 
az előzőek szerinti információk, illetve az osztály
szavazások eredménye ismeretében készíti el;”

4. A 31/1992 sz. elnökségi határozat szerint az Elnökség 
„jelenleg nem látja indokoltnak felső létszámkorlát 
felállítását — az 1990-ben létesített — külső tagságra, 
ugyanakkor kívánatosnak tartja, hogy a megválasz
tandó új külső tagok száma (akadémiai szinten) ne 
legyen kevesebb, mint az új levelező tagok száma.”

A legutóbbi (1990. évi) hazai tagválasztáshoz (egyező
en az 1987. évi választás ajánlásaival) a következők szol
gáltak:

— tudományos kiválóság
— a tudományterületileg kialakult, de az újabb fejlő

dés által megkövetelt igényekhez teljesen már nem 
igazodó létszám arányok mérsékelt módosítása

— fiatalítás
A II.—IX. Osztály elvégezte a széleskörű közvéle

mény-kutatást. Az I. és X. Osztály az elmúlt felmérések 
tapasztalatai alapján nem végzett széleskörű közvéle
mény-kutatást, hanem zárt osztályülésen megállapította 
hiány-területeit és a számításba jöhető személyeket.
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A II.—IX. Osztály mindegyike megkérdezte bizottsá
gait, egyes osztályok külön még a doktorokat, mások a 
kandidátusokat is, sőt az V. Osztály a MOTESZ társasá
gokat is. A felmérések nagy szóródást mutattak, hiszen 
sok esetben egy-egy nevet csak egy-egy személy vetett fel. 
A tájékoztató osztályonként is bemutatta a közvéle
mény-kutatás körét, az általuk javasoltak számát, a beér
kezett ajánlások számát, valamint a közvélemény-kuta
tások eredménye és a beérkezett ajánlások közötti össz
hangot.

A felmérés eredményeit osztályülések tárgyalták, ahol 
több esetben újabb nevek is felmerültek.

A közvélemény-kutatás eredményeként, összesen 668 
személy neve merült fel, 151-re érkezett ajánlás. A megvá
lasztható új korhatár alatti levelező tagok száma 28 lehet. 

Tekintettel arra, hogy:

1. a közvélemény-kutatás eredménye, vagyis a szakma 
értékítélete és a beérkezett ajánlások között — kevés 
kivételtől eltekintve — összhang van, továbbá, mert

2. az Alapszabály és a Testületi Ügyrend értelmében:
— az osztályok csak az előírásoknak megfelelő, határ

időre beérkezett és a Magyar Tudományban megje
lent ajánlásokról szavazhatnak,

— az Előkészítő Bizottság, majd az Elnökség pedig 
csak az osztályok által megszavazott ajánlásokból 
indulhat ki javaslata megtételénél

— ezért ajánlások (irányelvek) — írta a tájékoztató 
— csak az osztály-jelöléshez (szavazáshoz) jöhet
nek számításba.

Az Előkészítő Bizottság alábbi irányelvek érvényesítését 
javasolta:

1. A Magyar Tudományos Akadémia — mint tudósok 
testületé — csak úgy töltheti be hivatását, a tudomá
nyok művelésének elősegítését, a legkülönbözőbb kér
dések tudományos szemponton alapuló elemzését és 
megvitatását, ha a legkiválóbb szakértőket választja 
tagjai közé. Az Akadémia erkölcsi tekintélyét, társa
dalmi rangját — nyílt és tényszerű működése mellett
— éppen tagjainak tudományos teljesítménye teremti 
meg. Ezért ezt a szempontot kell — mindenek elé 
helyezve — alkalmazni. Ennek mérlegelésénél töre
kedni kell az elfogulatlan, sokoldalú és a lehető legeg
zaktabb értékelésre, figyelembe véve és felhasználva a 
tudományos eredmények mérésének bevált eszközeit 
és nemzetközi összehasonlításban is vizsgálva a jelöl
tek tudományos teljesítményét.

2. Vizsgálni kell a különböző tudományágak, — ágaza
tok és szakok — tényleges és kívánatos helyzetét, 
különös tekintettel a tudomány belső fejlődéséből és a 
társadalmi igények módosulásából következő arány- 
változásokra. Ez azt a követelményt támasztja, hogy a 
tagjelölésnél és tagválasztásnál helytelen lenne a régeb
ben kialakult szakmai arányok mechanikus fenntartá
sa, hanem célszerű felhasználni az újabb tagválasztás
sal megnyíló lehetőséget a fennálló létszámarányok 
mérsékelt — szükség diktálta — módosítására mind 
osztályokon belül, mind osztályközi vonatkozásban.

3. Évek óta hangsúlyozott követelmény az akadémiai 
tagság kor összetételének javítása, a fiatalítás. A testü
leti munka színvonalának fenntartását, sőt emelését 
csak úgy lehet megnyugtatóan és hosszabb távra is 
tekintve biztosítani, ha a közgyűlés a kiválóság köve
telményének mindenképpen megfelelő tudósok köré
ből bátrabban választ fiatalabb kutatókat az Akadé
mia tagjai közé.

4. A levelező tagságra ajánlottakkal kapcsolatos osz
tály-állásfoglalás kialakításakor az osztályok ugya
nolyan kritériumok alapján ítéljék meg a 70 év fe
letti személyeket, mint a 70 év alattiakat. A megít
élés alapelve minden esetben a tudományos teljesít
mény legyen. Ne azért jelöljön valakit az osztály, 
mert az illető fiatal, de azért sem mert 70 év feletti 
és így nem számít bele az Alapszabály szerinti 200 
fős keretbe. Nem kívánatos a 70 év feletti akadé
mikusok számának jelentős emelése.

5. Az alapszabály értelmében az osztályoknak a leve
lező tagságra jelölteket rangsorolniuk kell. Ez a 
rangsor általában szavazatarányok alapján magától 
adódik. Előfordulhat azonban, hogy két vagy több 
jelöltre vonatkozóan szavazategyenlőség áll fenn. 
Indokolt, hogy az osztályok ezen jelölteket is rang
sorolják.

6. Kívánatos a figyelmet felhívni arra, hogy a külső 
tagság nincs semmiféle állampolgársághoz kötve. 
Külső tag lehet magyar állampolgár és külföldi ál
lampolgár egyaránt. Az Alapszabály szerint „16. §
(1) pont. A Közgyűlés az Akadémia külső tagjává 
választhatja azt a külföldi, magát magyarnak valló 
kutatót, aki szaktudományát az akadémikusoktól 
elvárt szinten műveli, és a hazai tudományos élettel 
szoros kapcsolatot tart.” Szükséges leszögezni azt 
is, hogy az Akadémia valamely kategóriájában 
megválasztott tag státuszának megváltoztatása csak 
újabb szabályszerű eljárás lefolytatásával lehetsé
ges.

A Bizottság véleménye szerint az Elnökségnek önmaga 
számára nem szükséges külön ajánlást kialakítania, ui. az 
osztályszavazások eredményei ismeretében alakítja ki az 
Előkészítő Bizottság az Elnökséghez terjesztendő javas
latát.

A vitában felszólalók egyetértettek a Tájékoztatóban 
foglalt információkkal és az ajánlásokkal, javasolták, 
hogy ez utóbbiakat az elnök az Elnökség nevében küldje 
meg az MTA minden hazai tagjának és egyúttal hívja fel 
a figyelmüket arra, hogy a sok (151) ajánlás és a kevés 
(28) betölthető hely miatt nagyon fontos a szavazatok 
„szétszóródásának” elkerülése.

Javaslat hangzott el, hogy a Testületi Ügyrend 6. pont
ja szerinti — közgyűlés elé menő — elnökségi előterjesz
tésben elől szerepeljenek az Elnökség által megválasztás
ra ajánlottak, és azt követően, elkülönítve, az osztályok 
által megszavazott, de az Elnökség által megválasztásra 
nem javasoltak.
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Az Elnökség 41/1992. sz. határozata

Az Elnökség:
1. jóváhagyólag tudomásul veszi a határidőre beérkezett 

levelező, rendes, külső és tiszteleti tagajánlásokról, az 
MTA hazai tagjainak korcsoportok szerinti megoszlá
sáról, a tiszteleti és külső tagok országok és tudomá
nyos osztályok szerinti megoszlásáról és az új tagok 
választásához adandó ajánlásokról (irányelvekről) 
szóló tájékoztatót.

2. Felkéri elnökét, hogy az ajánlásokat az Elnökség nevé
ben küldje meg az Akadémia hazai tagjainak és hívja 
fel figyelmüket a szavazatok „szétszóródásának” elke
rülésére.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette:
— a tudományos utánpótlás helyzetének javítására biz

tosított addicionális keret felhasználásáról szóló tájé
koztatót.

— A gépkocsik igénybevételével kapcsolatos elnöki le
véltervezetben foglaltakat — kisebb módosításokkal 
— melyet az Akadémia minden tagja megkap.

— Az Elnökség 1992. november 24-i ülése óta eltelt idő
szak legfontosabb akadémiai eseményeiről szóló be
számolót.

Budapest, 1993. január 4.

Kosáry Domokos 
s. k.

Közlemények

A Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének és főtitkárának 

7/1992. (A. É. 1993. 2.) MTA 
u t a s í t á s a

a kísérleti atomreaktorról

Az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete átszervezésé
re, továbbá a WR-SzM Kutatóreaktor rekonstrukció 
beruházás műszaki befejeződésére és az üzembehelyezési 
eljárás előrehaladására tekintettel a kísérleti atomreaktor 
működésével kapcsolatos feladatok ellátását az alábbiak 
szerint szabályozzuk.

!•§
(1) A reaktorhoz tartozó már aktivált és még nem akti

vált tárgyi eszközök az MTA Központi Fizikai Kuta
tó Intézet kezeléséből a KFKI Atomenergia Kutató 
Intézet kezelésébe kerülnek.

(2) A reaktorhoz tartozó hasadóanyagok a KFKI Ato
menergia Kutató Intézet készleteibe kerülnek át.

(3) A reaktor üzemviteléhez tartozó kisértékű tárgyi esz
közök és készletek ugyancsak a KFKI Atomenergia 
Kutató Intézethez kerülnek át.

2. §

(1) A beruházás befejezésével, továbbá az üzemeltetési 
hatósági eljárás és az üzembehelyezés lebonyolításá
val kapcsolatos még hátralévő feladatok elvégzése a 
KFKI Atomenergia Kutató Intézet feladata. A beru
házás befejeződésekor a kutatóreaktort Budapesti 
Kutatóreaktor néven kell üzembe helyezni.

(2) A reaktor korábbi működése során keletkezett, az 
MTA KFKI telephelyén tárolt kiégett fűtőelemek 
tárolásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatot 
a KFKI Atomenergia Kutató Intézet veszi át.

(3) A kiégett fűtőelemek hosszú távú tárolására vonatko
zó műszaki tervek kidolgoztatása és a szükséges ható
sági engedélyek beszerzése a KFKI Atomenergia Ku
tató Intézet feladata. A hosszú távú tárolás megoldá
sának finanszírozását az MTA, az MTA KFKI és a 
Paksi Atomerőmű 1991. novemberi megállapodásá
ban, valamint az MTA elnökének és főtitkárának az 
MTA KFKI átszervezésére vonatkozó 8/1991. (Á. É. 
10.) MTA számú utasításában foglaltak szerint kell 
végrehajtani.

3-§
Az 1. § szerinti átadás-átvétel lebonyolítása az érintett 
igazgatók feladata. Az erről szóló jegyzőkönyvet az 
MTA Titkárság Pénzügyi Főosztályának vezetője ellen- 
jegyzi. Ezen időponttól kezdve az MTA Központi Fizi
kai Kutató Intézetének a kísérleti atomreaktorral kap
csolatos valamennyi feladata, jogköre és kötelezettsége a 
KFKI Atomenergia Kutató Intézetre hárul át.

4. §
Jelen utasítás előírásait 1992. december 11-étől kell alkal
mazni, egyidejűleg a 2/1992. (Á. É. 2.) MTA utasítás 
hatályát veszti.

Kosáry Domokos Láng István
s. k. s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének és főtitkárának 

1/1993. (A. É. 2.) MTA utasítása
a Magyar Tudományos Akadémia 

statisztikai adatgyűjtési és adatszolgáltatási 
rendjéről szóló 411987. (A. K. 5.)

MTA utasítás módosításáról

A statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény végrehajtásá
ról rendelkező 78/1990. (IV. 25.) MT rendelet 16. §-a 
alapján a Központi Statisztikai Hivatal elnökével egyet
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értésben a Magyar Tudományos Akadémia statisztikai 
adatgyűjtési és adatszolgáltatási rendjéről szóló 4/1987. 
(A. K. 5.) MTA utasítást (a továbbiakban: U.) a követ
kezők szerint módosítjuk.

1 . §
(1) Az U.-ban az MTA Központi Hivatala helyébe 

MTA Titkársága, az MTA Kutatástervezési Fő
osztálya helyébe MTA Kutatáspolitikai Titkársá
ga, az MTA Tárcainformációs Rendszer megjelö
lés helyébe pedig az Akadémiai Információs 
Rendszer lép.

(2) Ahol az U. központi, valamint igazgatási statisztikai 
rendszert említ, ott Országos Statisztikai Adatgyűjté
si Program értendő.

2. §

(1) Az MTA főtitkára által korábban elrendelt vala
mennyi igazgatási statisztikai adatgyűjtés 1992. de
cember 31-i hatállyal megszűnik.

(2) Az U. hatálya alá tartozó szervezetekre, továbbá az 
Akadémia és intézményei részvételével működő gaz
dasági társaságokra vonatkozó központi, akadémiai 
adatigény 1993. január 1-től a statisztikai törvény 
hatálya alá nem tartozó belső adatgyűjtés keretében 
érvényesítendő.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatgyűjtések vég
rehajtása, és az így létrejövő, ill. a továbbélő adatbá
zisok kezelése az MTA Titkárság szakmailag illetékes 
szervezeti egységeinek a feladata.

3- §
Ez az utasítás 1993. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg 
az U. 2. § (1) bekezdés második, negyedik és hatodik 
francia bekezdése, valamint a (2) bekezdés, a 3. § (3) 
bekezdés, a 4.- és 5. § hatályát veszti.

Kosáry Domokos Láng István
s. k. s. k.

Melléklet

7001/93. sz. közlemény
a Magyar Tudományos Akadémia szervezeteire 

vonatkozó 1993. évi statisztikai 
beszámolórendszerről

1992. december 1. napján hatályba lépett a Kormány 
152/1992. (XI. 20.) Korm. rendelete a statisztikáról szóló 
1973. évi V. törvény végrehajtásáról rendelkező 78/1990. 
(IV. 25.) MT rendelet módosításáról és az 1993. évi 
országos statisztikai adatgyűjtési programról.

A rendelet szerint a Magyar Tudományos Akadémia 
nem tartozik az állami statisztika egységes rendszerét 
képező szervek közé és megszűnt a minisztériumok és 
országos hatáskörű szervek igazgatási statisztika elren
delési jogköre is.

Az új helyzetnek megfelelően a Magyar Tudományos 
Akadémia statisztikai adatgyűjtési és adatszolgáltatási 
rendjéről szóló 4/1987. (A. K. 5.) MTA utasítás módosí
tását az MTA elnökének és főtitkárának 1/1993. (A. É. 
2.) MTA utasítása tartalmazza.

A fentieknek megfelelően, mivel a továbbiakban adat
szolgáltatási kötelezettséggel járó adatgyűjtést csak az 
gyűjtési Program (OSAP) tartalmazhat — és ez teljes 
terjedelmében megjelenik a Magyar Közlönyben (az 
1993. évi az 1992. november 20-i 117. számúban) — az 
akadémiai adatszolgáltatókra vonatkozó statisztikai 
adatgyűjtések Akadémiai Értesítőben való közlése meg
szűnik.

MTA Kutatáspolitikai Titkársága

T á j é k o z t a t ó
a TMB által odaítélt doktori fokozatokról

Nyelvtudományi Szakbizottság 
KENESEI ISTVÁN 

(JATE)
„Az alárendelés szintaxisa a magyarban” c. doktori 
értekezése alapján a nyelvtudomány doktora.

Irodalomtudományi Szakbizottság 
HORVÁTH IVÁN 

(MTA írod. tud. Intézet)
„A vers — Három megközelítés” c. doktori értekezése 
alapján az irodalomtudomány doktora.

Közgazdaságtudományi Szakbizottság 
RIMLER JUDIT 

(MTA Közg. tud. Intézet)
„Pazarlás az emberrel. — Elméleti előzmények és ala
pok” c. doktori értekezése alapján a közgazdaságtudo
mány doktora.

Történelemtudományi Szakbizottság 
SZINAI MIKLÓS 

(nyugdíjas)
„A Horthy-rendszer kezdetei 1919—1922” c. dok
tori értekezése alapján a történelemtudomány dok
tora.

Gépészeti, kohászati Szakbizottság 
ERNEY GYÖRGY 

(nyugdíjas)
„A fogaskerekek tudományának különböző részterü
letei” c. doktori értekezése alapján a műszaki tudo
mány doktora.

Kémiai Tudományi Szakbizottság I.
KIRICSI IMRE 

(JATE)
„Az alkenil-karbéniumionok szerepe a zeolitokon le
játszódó szénhidrogén-átalakulásokban” c. doktori ér
tekezése alapján a kémiai tudomány doktora.
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T á j é k o z t a t ó
a TMB által odaátélt kandidátusi fokozatokról

Nyelvtudományi Szakbizottság 
HOLLÓ DOROTTYA 

(ELTE)
„Az angol idiómákról” c. értekezése alapján a nyelvtu
domány kandidátusa.

NÉMETH T. ENIKŐ 
(JATE)
„A megnyilatkozás-típus elméleti kérdései és a szóbeli 
diszkurzusok megnyilatkozás-példányokra történő ta
golása” c. értekezése alapján a nyelvtudomány kandi
dátusa.

SZIKSZAYNÉ NAGY IRMA 
(Kölcsey F. Tanítóképző Főiskola)
„Az ikesítés helye, szerepe, szabályszerűségei a magyar 
nyelvben” c. értekezése alapján a nyelvtudomány kan
didátusa.

Irodalomtudományi Szakbizottság 
LEPAHIN VALERIJ 

(JATE)
„Az Ikon-kép mint az óorosz kultúra és irodalom 
világnézeti és formaalkotó elve” c. értekezése alapján 
az irodalomtudomány kandidátusa.

FÜLÖP ZSUZSA 
(ELTE BTK)
„Mítosz és regény” c. értekezése alapján az irodalom- 
tudomány kandidátusa.

BABIRÁK HAJNALKA 
(MTA tud. ösztöndíjas)
„Magyar-georgiai irodalmi kapcsolatok a XX. század
ban” c. értekezése alapján az irodalomtudomány kan
didátusa.

OROSZ LÁSZLÓ 
(nyugdíjas)
„Utak a Bánk bánhoz” c. értekezése alapján az iroda
lomtudomány kandidátusa.

Művészettörténeti és Régészeti Szakbizottság 
NÉMETH ISTVÁN 

(Szépművészeti Múzeum)
„A 17. századi holland életképfestészet interpretációs 
kérdései; a Szépművészeti Múzeum 17. századi holland 
életképei” c. értekezése alapján a művészettörténeti 
tudomány kandidátusa.

SISA JÓZSEF
(MTA Művészettörténeti KI.)
„Szkalnitzky Antal — egy építész a kiegyezés-kori 
Magyarországon” c. értekezése alapján a művészettör
téneti tudomány kandidátusa.

Állam- és Jogtudományi Szakbizottság 
BOTOS GÁBOR 
(Pesti Központi Kerületi Bíróság)
„Az esküdtbíráskodás magyarországi és ausztriai sza
bályozásának összehasonlítása” c. értekezése alapján 
az állam- és jogtudomány kandidátusa.

Fizikai és csillagászati Szakbizottság 
KOSZTYÚ JÁNOS

(Móricz Zsigmond Gimnázium és Közig. Szakközépis
kola)
„Késleltetett fotoneutronok detektálásának módszer
tani kidolgozása és a módszer felhasználásának tanul
mányozása közegek megkülönböztetésére oxigéntar
talmuk alapján” c. értekezése alapján a fizikai tudo
mány kandidátusa.

TASNÁDI PÉTER 
(ELTE)
„Modellalkotás a középkori és egyetemi fizikai okta
tásban” (Munkásság tézisszerű összefoglalása) c. érte
kezése alapján a fizikai tudomány kandidátusa. 

JÁKLI ANTAL 
(MTA KFKI)
„Ferroelektromos folyadékkristályok elektromos és 
mechanikai tulajdonságai” c. értekezése alapján a fizi
kai tudomány kandidátusa.

VASS SZABOLCS 
(MTA KFKI)
„Nátrium alkitszulfát micellák szerkezeti paramétereinek 
meghatározása nukleáris és termodinamikai módszerek
kel” c. értekezése alapján a fizikai tudomány kandidátusa.

Növénytermesztési Szakbizottság 
GHOLAN-HOSSAIN DA VARY NEJAD 

(Irán)
„Almafajták virágzásbiológiája, termékenyülése és faj
tatársítása” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tu
domány kandidátusa.

MOHAMMAD ISHTIAQ
(Pakisztán)
„Studies on rooting of grapevine stem cuttings in mo
del experiments” c. értekezése alapján a mezőgazdasá
gi tudomány kandidátusa.

SZENTPÉTERI ZSOLT 
(GATE)
„A nitrogén tápelem hatása különböző genotipusú 
búzafajták érésdinamikájára” c. értekezése alapján a 
mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

AHMAD MOHAMAD ABDUL-KADER 
(Szíria)
„In vitro approach to the multiplication of horticultu
ral crops” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudo
mány kandidátusa.

Állattenyésztési és Allatorvostudományi Szakbizottság 
BASSAM AL TARCHE 

(Szíria)
„A csirke fertőző bronchitise elleni immunizálás töké- 

, létesítése” c. értekezése alapján az állatorvostudomány 
kandidátusa.

MOLNÁR LÁSZLÓNÉ 
(Állatorvostudományi Egyetem)
„Az actinobacillus pleuropneumonise kórtani és jár- 
ványtani szerepe; védekezés a betegség ellen sertésállo
mányokban” c. értekezése alapján az állatorvostudo
mány kandidátusa.
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SZANISZLÓ FERENC 
(Állatorvostudományi Egyetem)
„A primer epesavak fizológiás és kóros anyagforgalma 
háziállatokban” c. értekezése alapján az állatorvostu
domány kandidátusa.

TŐZSÉR JÁNOS 
(GATE Állattenyésztési Intézet)
„Húshasznú tenyészbika-jelöltek sajátteljesítmény- 
vizsgálati módszerének fejlesztése” c. értekezése alap
ján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

Agrár ökonómiai Szakbizottság 
POPRÁDI TIHAMÉR 

(APEH Főv. Igazgatósága 1. sz. kirendeltség)
„A kukoricatermelés intenzifikációjának új irányai a 
Magyar Köztársaságban és a Szovjetunióban” c. érte
kezése alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa. 

BERDE CSABA 
(DATE)
„A talajművelés szervezésének összefüggése az érde
keltséggel és az gépüzemeltetéssel” c. értekezése alap
ján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa.

Klinikai I. Orvostudományi Szakbizottság 
BOKOR MAGDOLNA 

(Főv. Önk. Róbert K. krt.-i Kh.)
„A parkinson szindróma egyes celluláris immunoló
giai és epidemiológiai vonatkozásai” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

DECSI TAMÁS 
(POTE Gyermekkl.)
„Igen kissúlyú koraszülöttek korai postnatalis súly- 
gyarapodása és nutriciós statusa” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa.

SZÉKELY ÁDÁM 
(OTE Anaesthesiológiai Int.)
„Intervenciós elektrofiziológia: a tachiaritmiák katéte
res elektroterápiája” c. értekezése alapján az orvostu
domány kandidátusa.

TÓTH KÁLMÁN 
(POTE I. Belklinika)
„Haemorheológiai vizsgálatok a cardiológiai gyakor
latban” c. értekezése alapján az orvostudomány kan
didátusa.

KOZMA DEZSŐ 
(Orsz. Korányi TBC és Púim. Int.)
„A pulmonális mycobacteriosis epidemiológiája, klini- 
kuma és pathológiája” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa.

CSÁTHY LÁSZLÓ
(Hajdú Bihar m. Önk. Knézy Gyula Kh.) 
„Postnatális hypozisa és hatása a koraszülöttek vese
működésére” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

Klinikai II. Orvostudományi Szakbizottság 
KÖVES ISTVÁN 

(Orsz. Onkológiai Int.)
„Szemléleti változás a vastagbélsebészetben” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa.

TÖRÖK BÉLA 
(POTE Szemészeti KI.)
„Minta-ingerléssel kiváltott retina- és látókérgi vála
szok keletkezési mechanizmusai” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa.

FARKAS ZSOLT 
(Heim Pál Gyermekkh.)
„Klinikai és kísérletes tapasztalatok a pedaudiológiai 
gyakorlatban” c. értekezése alapján az orvostudo
mány kandidátusa.

WÉBER GYÖRGY 
(POTE I. Sebészeti KI.)
„Érszűkület okozta haemodinamikai változások vizs
gálata és a többszintű alsóvégtagi verőérbetegség keze
lése intraoperativ ballonkatéteres angioplasztikával” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandidátusa.

KOLLÁR ANDRÁS 
(OTE Szív- és Érseb. KI.)
„A myocardium teljes revascularisatiojának szívsebé
szeti klinikopathológiai jelentősége” c. értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

BOROS MIHÁLY 
(SZOTE Kísérletes Sebészeti Int.)
„Az ischaemiás vékonybél reperfúziós károsodásának 
kísérletes vizsgálatai” c. értekezése alapján az orvos- 
tudomány kandidátusa.

TARR FERENC 
(OTE Ér- és Szívsebészeti KI.)
„A myocardium revascularisatio és protectio korszerű 
szemlélete” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

SOMOGYVÁRI ZSOLT 
(SOTE I. Női Klinika)
„Koraszülöttek respirációs terápiájának vezetése a 
légzésfunkciós értékek folyamatos ellenőrzésével” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidátusa.

VANIK MIKLÓS 
(Szt. János Kh.)
„Az extracorporalis lökéshullámú vesekőzúzás 
(ESWL) első hazai tapasztalatai továbbfejlesztése és 
értékelése” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

ABO BAKER ADEL ABD-EL-LATIF 
(U. E. A. Al Ain Hospital)
„Clinical and radiological study of lumbar spine insta
bility in degenerative spondylitis” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa.

Energetikai Szakbizottság 
SAGGAFF AHMED ALKAFF 

(Jemen)
„Possibility of exploitation of solar energy for air 
conditioning through a computer simulation studies of 
an absorption cooling cycle” c. értekezése alapján a 
műszaki tudomány kandidátusa.

VARGA LÁSZLÓ 
(Villamosenergiaipari Kút. Int.)
„Szabadvezetékek megengedhető áramterhelésének
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meghatározási módszere” c. értekezése alapján a mű
szaki tudomány kandidátusa.

Elektronikai, számítástechnikai Szakbizottság 
SABAH MOHAMED AHMED MOHAMED 

(Egyiptom)
„Speech synthesis system for modern standard arabic” 
c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandidátu
sa.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai Szakbizottság 
ALHUSAIN OTHMAN 

(Szíria)
„Studies in the design and implementation of micro
computer-based satellite image processing systems” c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

Biológiai tudományi Szakbizottság I.
LESS NÁNDOR 

(KLTE)
„A Délkeleti-Bükk vegetációja és xerotherm erdőtár
sulásainak fitocönológiája” c. értekezése alapján a bio
lógiai tudomány kandidátusa.

Biológiai tudományi Szakbizottság II.
ANTAL SÁRA 

(OSSKI)
„A fejlődő idegrendszer változásai neutron-sugárzás 
után” c. értekezése alapján a biológiai tudomány kan
didátusa.

GYÖRGYPÁL ZOLTÁN 
(MTA SZBK Genetikai Int.)
„Növényi jelmolekulák és a Rhizobium baktériumok 
NodD szabályozó fehérjéinek szerepe a nitrogénkötő 
szimbiózisok kialakulásában” c. értekezése alapján a 
biológiai tudomány kandidátusa.

Politikatudományi Szakbizottság 
BENCSIK ISTVÁN 

(BM ORFK)
„A cigány lakosság társadalmi beilleszkedése 1970-től 
1986-ig, a további felemelkedésüket segítő bűnmegelő
zés kérdései” c. értekezése alapján a politikai tudo
mány kandidátusa.

KAMAL ZAHERI ARDABILI 
(Irán)
„Az iráni forradalom és a Tudeh Párt (1979—1983)” 
c. értekezése alapján a politikai tudomány kandidátusa.

Tudományos Minősítő Bizottság

Az MTA Titkársága Pénzügyi 
Főosztályának közleménye

„Az MTA főtitkára által jóváhagyásra került a Magyar 
Tudományos Akadémiánál kormányzati beruházásokra 
jóváhagyott összegekből megvalósuló beruházásokkal 
kapcsolatos eljárások Szabályozása.
A Szabályozást, amely az MTA Főtitkárának 2/1986. 
(A.K.2.) számú utasítását váltja fel, az érdekelt intézmé
nyek gazdasági vezetői közvetlenül megkapták.”

Budapest, 1993. január 13.
Csomó István sk. 

a Pénzügyi Főosztály vezetője

FOGADÓÓRÁK

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia főtit
kára minden hétfőn 15,30—17 óra között — bármely 
természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, vala
mint az intézmények vezetőinek más időpontokban is 
rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság elnö
ke szerdán 10—12 óráig, és Harmathy Attila, a Tudomá
nyos Minősítő Bizottság titkára szerdán 10—12 óráig 
tart fogadóórát. Előzetes bejelentés az 1 173-901 hívószá
mú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének Határozatai

az 1993. január 12-én tartott üléséről 
(1—4. számú határozatok)

Az „Eötvös József Koszorú” 
kitüntetés odaítélésének szabályzata

Az MTA 1992. decemberi rendkívüli közgyűlése a 
kiemelkedő tudományos életmű elismerésére „Eötvös 
József Koszorú” elnevezéssel, cím viselésére is jogosító 
kitüntetést alapított, melynek szabályzatát — Halász 
Béla alelnök előterjesztésében — vitatta meg az Elnök
ség.

A vitában felmerült az Elnökség júniusi döntési idő
pontjának és ezzel összefüggésben az osztály-javaslatok 
április 15-i határidejének előbbre hozatala, de ezt a több
ség nem támogatta.

Többféle javaslat hangzott el, hogy a kitüntetetteket 
milyen módon vonják be az Akadémia életébe; pl. kapja
nak meghívást a közgyűlésre, az osztályülésekre, a bi
zottsági ülésekre. Az a vélemény alakult ki, az osztályok 
döntsenek arról, hogy miként kívánják őket bekapcsolni 
az Akadémia életébe.

Egy felszólaló indítványozta, hogy a tudományos osz
tályok javaslataik kialakításához tekintsék át a korábbi 
években akadémiai tagságra jelölt, de meg nem választott 
doktorokat is.

Egy felszólaló javasolta, hogy a kitüntetés érem legyen, 
nem plakett és veret, nem pedig véset. Javasolta továbbá, 
hogy az érem ezüstből készüljön, mellyel az Elnökség 
tagjai egyetértettek.

Az Elnökség 1/1993. számú határozata

Az Elnökség az „Eötvös József Koszorú” adományo
zás rendjét a következők szerint szabályozza.

1. A kitüntetésben részesítés feltételei:
1.1a szakmai közvélemény által elismert, kiemelkedő 

jelentőségű tudományos életmű;
1.2 tudomány doktora fokozat (nem részesülhetnek a 

kitüntetésben az Akadémia tagjai).

2. A kitüntetés előkészítése:
2.1 a Tudományos Testületi Titkárság minden év ja

nuár 31-éig felhívja a tudományos osztályok fi
gyelmét a javaslattétel lehetőségére, egyidejűleg 
tájékoztatva az osztályokat a kitüntetés szabályza
táról;

2.2 a tudományos osztályok az Akadémia ügyrendjé
nek megfelelően lebonyolított szavazás útján te
szik meg javaslataikat április 15-ig;

2.3 a tudományos osztályoktól beérkezett javaslatok 
alapján az Elnökség részére június hónapban elő
zetesen kiküldött alkalmi bizottság tesz javaslatot.

3. Első alkalommal tíz, ezt követően évente legfeljebb 
hat kitüntetés adható.

4. A kitüntetések odaítéléséről az Elnökség júniusi ülésén 
dönt.

5. A kitüntetés éremből, oklevélből és jelvényből áll.
5.1 Az érem 6—10 cm átmérőjű, ezüstből készült, ipar

művész által tervezett veret, amelynek egyik olda
lán Eötvös József képmása látható, alatta félkör
ben babérkoszorú-imitációval és felirattal: „Eötvös 
József Koszorú”, a másik oldalon az Akadémia 
székháza a kitüntetett nevével és az évszámmal.

5.2 Az oklevél szöveg a következő:
„A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége
............... -nak kiemelkedő tudományos életműve
elismeréséül az Eötvös József Koszorú kitüntetést 
adományozza.
Kitüntetett a „Laureatus Academiae” cím viselé
sére jogosult.”

5.3 A jelvény az érem Eötvös József képmását feltün
tető oldalának kicsinyített mása.

5.4 A kitüntetéssel pénzjutalom nem jár.

6. A kitüntetett személy jogosult a „Laureatus Acade
miae” címet használni.

7. A kitüntetés átadására minden év szeptemberében 
— első alkalommal 1993-ban —, Eötvös József szüle
tésnapja alkalmából rendkívüli elnökségi ülés kereté
ben kerül sor.

8. A kitüntetéseket az Akadémia elnöke adja át.

A támogatott kutatóhelyek részére 
pályázati rendszer kidolgozása

A vitára bocsátott pályázati felhívás tervezete az aláb
biakat tartalmazta.

A pályázat célja már számottevő kutatási eredménye
ket létrehozott tudományos iskolák lehetőségeinek bőví
tése és kutatói utánpótlásának elősegítése elsősorban az 
alapkutatások területén.

A támogatásban egyetemi kutatóhelyek (tanszékek, 
tanszékcsoportok, intézetek stb.) közgyűjtemények és 
egyéb kutatóhelyek részesülhetnek. A támogatás feltéte
le, hogy a kutatóhely vezetője jelentős tudományos ered
ménnyel rendelkezzen. Indokolt esetben elnyerhető a 
támogatás akkor is, ha a kutatóhely vezetője a támogatás 
feletti rendelkezést a kutatóhelyen működő és a fenti 
feltételnek megfelelő személyre ruházza át.
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Akadémiai támogatásban már részesülő kutatóhelyek 
a támogatás növelése érdekében csak különösen indokolt 
esetben pályázhatnak.

A támogatás terhére elsősorban kutatói álláshelyek 
létesíthetők. Segéderői álláshelyek csak különlegesen in
dokolt esetben és a kutatói álláshelyekkel arányos mér
tékben létesíthetők. Az álláshelyek bér- és járulékos költ
ségeit az Akadémia biztosítja. Működési költségként az 
Akadémia elsősorban a bérjellegű és a közvetlen, admi
nisztratív jellegű kiadásokat tudja fedezni (pl. étkezési 
hozzájárulás, kiküldetési díj stb.). Beruházás, utazási stb. 
lehetőségekben a pályázatot elnyert kutatóhelyek az 
Akadémia többi támogatott kutatóhelyeivel azonos fel
tételek mellett részesülhetnek.

A pályázati támogatás időtartama 3—5 év lehet. A 
pályázat 1—10 álláshelyre nyújtható be. A pályázat leg
korábban 1994. január 1-jétől nyerhető el.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kutatóhely és az azt 
működtető intézmény, valamint téma megnevezését, az 
eddig elért eredményeket, a támogatás összegére és idő
tartamára vonatkozó kutatási elképzeléseket, a támoga
tás segítségével megvalósítandó elgondolásokat stb. (A 
feltételeket a pályázati felhívás-tervezet melléklete részle
tezte.)

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy azt 
az egyetem, közgyűjtemény, egyéb kutatóhely vezetője 
támogassa, és a támogatott kutatóhelyek működtetésével 
kapcsolatos költségeket vállalja. Ennek formáját egy má
sik melléklet tartalmazta.

A pályázat elfogadásáról az MTA tudományterület 
szerint illetékes tudományos osztályának véleménye és az 
Akadémiai Kutatóhelyek Bizottságának javaslata alap
ján az Akadémia főtitkára dönt.

A támogatásból végzett kutatómunka eredményessé
gét az Akadémia időközönként ellenőrzi. A támogatás 
megszüntethető vagy csökkenthető a kutatómunka ered
ménytelensége esetén, vagy pedig akkor, ha a támogatás 
felett rendelkező személy a kutatóhelyről eltávozott és 
megfelelő személlyel nem pótolható.

A pályázatot az Akadémia főtitkárának címezve, de az 
MTA KSZI Támogatott Kutatóhelyek Irodájához (Bu
dapest, V., Nádor u. 7.) kell benyújtani.

A vita során javaslat hangzott el, hogy a pályázati 
felhívásban legyen egyértelműen rögzítve, kinek kell, il
letve lehet pályázni. Ajánlották, hogy a felhívás élesebb, 
a szelektálást jobban segítő kritériumokat határozzon 
meg (például: postgraduális fokozattal rendelkező fiatal 
kutatókat vegyenek fel, kezdőket ne alkalmazzanak, le
gyenek feltüntetve a pályázatban résztvevők tudomá
nyos eredményei stb.).

Vita alakult ki a tanszékvezető pályázattal kapcsolatos 
szerepének súlya tekintetében. Egyes felszólalások alá
húzták szerepének fontosságát, mások a kutatócsoport 
vezető, illetve a kutatók szerepét hangsúlyozták, ugyan
akkor elhangzott, hogy ne a tanszékvezetőtől, hanem a 
teljesítményektől függjön ki kap támogatást, melyben az 
arra érdemes személy és ne a kutatóhely részesüljön. 
Felhívták a figyelmet arra, hogy az egyetem nevében csak 
a dékán, illetve a rektor nyilatkozhat, illetőleg vállalhat 
kötelezettséget, nem pedig a tanszékvezető.

Ajánlották, hogy elsősorban az egyetemek kapjanak 
támogatást.

A pályázati rendszerrel összefüggő több olyan felszó
lalás is elhangzott, amelyek fontosak és jogosak, de nem 
a pályázati felhívásban rendezendők. így javasolták, 
hogy az Akadémia adhasson kutatóprofesszori megbí
zást, tisztázandónak tartották a munkajogi kérdéseket az 
MTA és az egyetemek viszonylatában (pl. az egyetemi, 
vagy az akadémiai normatívák vonatkoznak-e rájuk, 
kötnek-e velük szerződést, határozott, vagy határozatlan 
időre szól-e megbízásuk, stb.). Hiányolták, hogy még 
nem jelent meg a közalkalmazotti törvény végrehajtási 
utasítása és ez akadályozza a munkajogi kérdések rende
zését is.

Rámutattak a közalkalmazotti törvényből adódó el
lentmondásokra és javasolták, hogy a Rektori Konferen
cia és az MTA Elnöksége együttes ülésen vitassa meg 
ezeket az ellentmondásokat és tegyen javaslatot azok 
megszüntetésére.

Az együttes ülés ’̂készítése érdekében emlékeztettek 
az 1992. decemberi rendkívüli közgyűlés határozatára, 
mely szerint
„a közgyűlés felkéri az MTA elnökét és a Rektori Kon
ferencia elnökét, hogy küldjenek ki egy bizottságot a 
közalkalmazotti törvény kihatásainak felmérésére, és 
a bizottság munkájának alapján tegyenek javaslatot 
a felmerülő ellentmondások feloldásának módozatai
ról.”

A főtitkár a kérdésekre, illetve a felszólalásokra vála
szolva egyetértett a szelektálást jobban segítő kritériu
mok kidolgozásával, így azzal, hogy postgraduális foko
zattal rendelkező fiatal — de nem kezdő — kutatókat 
alkalmazzanak, s ehhez a pályázónak meg kell jelölnie, 
hogy kiket kíván foglalkoztatni és fel kell tüntetni a 
pályázók tudományos eredményeit. Elmondta a főtitkár, 
hogy eredeti elgondolása szerint az Akadémia hazai tag
jai és a tudomány doktorai pályázhattak volna. A tan
székvezető személyét továbbra is lényegesnek tartja, de 
felhívta a figyelmet arra, hogy a Pályázati Felhívás terve
zet szerint a tanszékvezető a támogatás feletti jogát to
vább adhatja.

Szükségesnek tartotta (de ezt nem a pályázati felhívás
ban kell rögzíteni), hogy az MTA külön-külön állapod
jék meg az egyetemekkel.

A munkajogi kérdések tisztázásának szükségességével 
egyetértett. Véleménye szerint nem baj, hogy a közalkal
mazotti törvény végrehajtásáról a kormányrendelet még 
nem jelent meg mert így még lehet a problémákról tár
gyalni. Az egyetemen dolgozó kutatókra az egyetemi 
normatívák vonatkoznak, megbízatásuk határozott idő
re szól, de garanciát kell kapniuk a továbbdolgozásra, de 
nem biztos, hogy ugyanott mint addig. Támogatta azt a 
javaslatot, hogy az MTA Elnöksége és a Rektori Konfe
rencia együttes ülésen vitassa meg a közalkalmazotti 
törvény kihatásait.

Egyetértett azzal, hogy a támogatást az egyetemekre 
kell koncentrálni, de nem zárhatók ki az országos jelen
tőségű közgyűjtemények sem. Megfontolandónak tartot
ta a források összegének közlését. Ennek nagysága segít
heti az illúziók eloszlatását.

1  0.K ilLT
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Szükségesnek tartotta, hogy a pályázati felhívás átdol
gozása és közzététele egy hónapon belül történjék meg, 
mert különben egy évet tolódhat az egész pályázati rend
szer.

Helyeselte, hogy az Akadémia adhasson kutatópro
fesszori megbízást.

A vitáról szó szerinti jegyzőkönyv készült.

Az Elnökség 2/1993. számú határozata

Az Elnökség:

1. megállapítja, hogy a pályázati rendszer jó formát biz
tosít az egyetemek és az MTA közötti együttműkö
désre.

2. Felkéri a főtitkárt, hogy a vitában elhangzott észrevé
telek és javaslatok, valamint az azokra adott válaszok 
alapján dolgozza át és tegye közzé a Pályázati Felhí
vást.

3. Felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, 
valamint a Rektori Konferencia elnökét, hogy — össz
hangban az 1992. decemberi rendkívüli közgyűlés ha
tározatával — küldjenek ki egy bizottságot a közalkal
mazotti törvény kihatásainak felmérésére, és a bizott
ság munkájának alapján tegyenek javaslatot a felme
rülő ellentmondások feloldásának módozataira.

4. Felkéri az MTA elnökét és a Rektori Konferencia 
elnökét, hogy a bizottság előterjesztését együttes ülé
sen vitassák meg.

Az ICSU által végzett akadémiai intézmény 
értékelés ajánlásai hasznosításának előkészítése

Az ICSU — az Akadémia felkérésére — 1992. szep
tember-októberében szakértő csoportokat küldött ki há
rom akadémiai kutatóintézet (SzBK, KKKI, KFKI- 
SzFKI) valamint az MTA központi kutatásirányító ku
tatásszervező tevékenységének értékelésére. Az erről ké
szült összefoglaló jelentés tervezetét, véglegesítés előtt 
1992. novemberében Párizsban műhely vitának vetették 
alá, amelyen az arra meghívott akadémiai delegáció is 
megtette észrevételeit.

Az — angol nyelvű — összefoglaló jelentést az elnök
ség tagjai az ülésen megkapták azzal, hogy annak vitájára, 
illetve ajánlásainak hasznosítására vonatkozó elgondolá
sok megvitatására a februári elnökségi ülésen kerül sor.

Az Elnökség 3/1993. számú határozata

Az Elnökség felkéri a főtitkárt, hogy készítsen előter
jesztést az ICSU által végzett akadémiai intézmény-érté
kelés ajánlásainak hasznosítására és azt terjessze az El
nökség februári ülése elé.

Informális megbeszélés az Akadémia 
további programjairól

Az Akadémia elnöke szóbeli bevezetőjében
— áttekintette az akadémiáról, a felsőoktatásról, a 

tudományos fokozatokról, az OTKA-ról és az innováci
óról szóló törvény tervezetek előkészítésének munkálata
it. Tájékoztatott arról, hogy az OTKA-ról és az innováci
óról szóló törvény tervezetek jelenleg nincsenek napiren
den, a tudományos fokozatokról pedig önálló törvény 
nem születik, hanem tervezett előírásaival — a TPB 1992. 
szeptemberi határozatának megfelelően — kiegészül az 
MTA-ról, illetve a felsőoktatásról szóló törvények terve
zete. Az akadémiai törvény javaslat módosítására vonat
kozó tervezetet az Elnökség szeptemberi ülésén tárgyalta 
és az — a Rektori Konferencia és az Elnökség közös 
álláspontjának, valamint a TPB 1992. szeptember 23-i 
határozatának megfelelően — tartalmazta a tudományos 
fokozatokkal kapcsolatban az MTA-ra háruló feladato
kat (mely szerint a tudomány doktora fokozat odaítélése 
az MTA joga és feladata az egyetemek bevonásával, a 
PhD fokozat odaítélése pedig az egyetemek joga és fel
adata az MTA bevonásával).

Az elnökségi vita alapján átdolgozott tervezetet a TPB 
felhatalmazása alapján az MTA véleményezésre meg
küldte a tárcáknak. Észrevételeik ismeretében megtör
tént az újabb átdolgozás. Az átdolgozott tervezetet az 
MTA benyújtotta a TPB-hez kérve annak elfogadását, 
majd Kormány elé terjesztését.

A felsőoktatási törvény újabb — véleményezésre meg
kapott — tervezete viszont a TPB 1992. szeptember 23-i 
határozatától nagyon jelentősen eltért (pl. úgy tűnt, hogy 
a tudomány doktora fokozat odaítélését is az egyetemek
re kívánja bízni, a Felsőoktatási Tanácsot mint Kormány 
szervet tünteti fel stb.). Mindezt az MTA elnöke írásban 
kifogásolta.

— Az akadémiai törvény parlamenti vitájának segíté
séhez — elsősorban a képviselők megfelelő informálásá
ra — rövidesen elkészül egy Tájékoztató tervezet, amely 
közérthető módon bemutatja az MTA helyét, szerepét, 
továbbá feladatait és céljait. Emellett az Akadémia veze
tői kötetlen beszélgetésre hívják meg — az Országgyűlés 
Kulturális Bizottsága mellett — a Kormány tagjait, illet
ve a pártok képviselőit.

Szükséges továbbá — mutatott rá a bevezető — hogy 
az MTA tudományos tevékenysége, s azon belül a tudo
mányos műhelyek munkája, közérthető módon, minél 
nagyobb publicitást kapjon.

— Politikai kérdésekben az Akadémia nem kíván ál
lást foglalni, de nagy, nemzeti érdekű problémákkal kap
csolatos véleményét elemzések, javaslatok formájában a 
kormányzat rendelkezésére kívánja bocsátani.

E program előkészítésére jött létre — a decemberi 
rendkívüli közgyűlés határozatának megfelelően — a 
Program Bizottság, mely az 1993. májusi közgyűlés elé 
terjeszti javaslatait.

Ehhez azonban testületi, illetve intézeti javaslatok kel
lenek. Több esetben nem új kutatások indítása, hanem az 
elért eredmények közérthető formában való megfogal
mazása szükséges. Ilyen programok pl. az Agrártudomá
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nyok Osztálya által már kidolgozott Jelenlegi agrárprob
lémák és agrártudomány, valamint az Aszályhelyzet c. 
témák, továbbá a Biológiai Tudományok Osztálya által 
rövidesen az Elnökség elé terjesztendő, Rio de Janeiró- 
ban aláírt biodiverzitás egyezményből adódó hazai fel
adatok c. előterjesztés, a Szigetköz fenyegetettségével 
kapcsolatos — a Kormánytól kapott — feladat, de ilyen 
témák lehetnek az Alföld helyzetével, a regionális fejlesz
téssel kapcsolatos feladatok stb.

Fontos — mutatott rá a bevezető — hogy ezek az 
akadémiai elemzések, állásfoglalások is kellő publicitást 
kapjanak.

Az Elnökség tagjai helyesléssel fogadták az akadémiai 
törvényjavaslat módosításáról, valamint a felsőoktatási 
törvény tervezetnek a TPB határozatával való összhangba 
hozatalát célzó akadémiai lépésekről adott tájékoztatót.

Egy felszólaló felhívta a figyelmet a non profit szerve
zetekkel kapcsolatban készülő törvény tervezetre, mely
nek különösen a köztestületekre vonatkozó részét kellene 
egyeztetni az akadémiai törvénytervezettel, illetve elgon
dolásokkal. A felszólaló szükségesnek tartotta az egyete
mi tanári habilitáció és az akadémiai doktori fokozat 
vonatkozásában az ésszerű együttműködést és érdeke
gyeztetést, már csak az akadémikusi utánpótlás érdeké
ben is.

Egyetértettek az Elnökség tagjai az akadémiai törvény 
parlamenti vitájának segítését, az informáltság növelését 
célzó elgondolásokkal. Aláhúzták annak fontosságát, 
hogy minden parlamenti párttal, az Országgyűlés Kultu
rális Bizottságával és a Kormány tagjaival folytassanak 
kötetlen eszmecserét az Akadémia vezetői.

Javasolták, hogy a Tájékoztató (mely hasznosítja a 
korábban készült — de korszerűsített — anyagokat pl. az 
1988-ban készült Nyilatkozatot is) ne legyen kiélezett, 
indulatnélkül, tárgyszerűen tartalmazna, amit az Akadé
miáról közölni akar, de anélkül, hogy megengedné az 
MTA autoritásának romlását és kiszorítását a tudomá
nyos élet és a tudományos források közvetlen befolyáso
lásából. Az Akadémia belső átalakításáról azonban to
vább kell gondolkodni.

Helyeselték, hogy a nagy nemzeti érdekű problémák
kal — anélkül, hogy a napi politikához kapcsolódna 
— az Akadémia felkérés nélkül foglalkozzék és a készülő 
programhoz, majd annak megvalósításához a tudomá
nyos osztályok minden segítséget adjanak meg. Egy fel
szólaló a programhoz ajánlotta — mint korábban tradi
cionális akadémiai témát — az oktatás-nevelés témakö
rét.

Elhangzottak olyan felvetések is, hogy az MTA a kör
nyező országok akadémiáival együttesen kezdeményezze 
közös problémák kidolgozását és meghatározott időkö
zökben felváltva mindig más országban kerüljön sor 
találkozóikra, legyenek közös rendezvények és közös 
kiadványok.

Elhangzott olyan javaslat is, hogy a közös problémák 
rendezését bilaterális formában kellene kezdeni, továbbá, 
hogy célszerű lenne az egész kérdéskör feldolgozását egy 
bizottságra bízni.

Az elnök bevezetőjével összhangban több felszólaló 
hangsúlyozta annak szükségességét, hogy az Akadémia

egész tevékenysége kapjon nagyobb publicitást és — a 
Sajtó titkárság közreműködésével — azonnal reagáljunk 
az MTA-t érintő hazugságokra.

Elhangzott olyan javaslat is, hogy egyrészt a közvéle
mény megfelelő tájékoztatása, másrészt a kellő színvona
lú tudományos újságírás elősegítése érdekében havonta, 
előre meghatározott időpontokban klubszerű beszélgeté
seken kapjanak az újságírók tájékoztatást érdekes té
mákról. Ezek lehetnek kutatási eredmények, olyan té
mák mint pl. az aszálykérdés, nemzetközi kapcsolatok 
stb.

Az intézetek-egyetemek vonatkozásában egy felszólaló 
felhívta a figyelmet arra, hogy ha csak egy egyetemre 
történik tanszék kihelyezés (a többi azonos profilú egye
temre nem) ez centrikusságot, egyes esetekben további 
Budapest centrikusságot eredményezhet.

A vitáról szószerinti jegyzőkönyv készült.

Az Elnökség 4/1993. számú határozata

Az Elnökség, elnökének vitaindítójában foglaltakat 
jóváhagyólag tudomásul vette és a vitában elhangzotta
kat a további munkához figyelmébe ajánlotta.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

1. Az Elnökség úgy határozott, hogy:
— alkalmi bizottságot kér fel Szent-Györgyi Albert 

hamvai hazahozatala lehetőségének tisztázására. 
Az alkalmi bizottság elnöke Halász Béla alelnök, 
tagjai Berényi Dénes alelnök és Marx György ren
des tag.

— Az Akadémia címerének metszetes formában törté
nő kivitelezésére készüljön terv, mert a sokszorosí
tásra beterjesztett, nem metszetes kivitelben készült 
változat esztétikailag nem megfelelő színvonalú, 
sokszorosításra nem alkalmas. A címert az MTA 
elnöke, alelnökei, főtitkára, főtitkárhelyettese és a 
tudományos osztályok elnökei használják, továbbá 
a Területi Bizottsági elnökök használhatják.

-  Felkéri a Szociális Bizottságot, hogy az MTA Tit
kársága érintett szervezeti egységeinek bevonásával 
készítsen tájékoztatót a Nyugdíjas Tudósok Ottho
na létesítésének jelenlegi helyzetéről és a megvalósí
tás érdekében teendő javaslatokról, továbbá — a 
3/1991 sz. elnökségi határozattal összhangban — 
az Erdőtarcsa-i Alkotóház értékesítésének helyze
téről.

2. Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette:
— az MTA elnökének — az I. Osztály állásfoglalását 

szóban ismertető — tájékoztatását, mely szerint az 
Osztály szükségesnek tartja az Orientalisztikai 
Munkaközösség (OM) kutatási profiltisztítását — 
az orientalisztikai kutatások összehangolásának 
igényét hangsúlyozva — és lehetséges megoldásnak 
tartja az OM osztályként való betagolását a Nyelv- 
tudományi Intézetbe, ha a kapcsolódó szervezetek
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ennek lépéseit kidolgozzák, és a tudományszak 
képviselői — a tudományág érdekeit szem előtt 
tartva — valamennyi lényeges kérdésben egyetér
tésre jutnak.

— Az erdélyi magyar tudósok síremlékeinek védetté 
nyilvánításával kapcsolatos kezdeményezést — 
mely szerint az MTA ez ügyben keresse meg a 
Román Tudományos Akadémiát — azzal, hogy ezt 
szélesebb alapon célszerű felvetni (pl. általában a 
tudósok síremlékeinek megőrzése, nem csak Er
délyben, a Magyarországon nyugvó román tudó
sok sírjai stb.)

— Az MTA elnökének szóbeli tájékoztatóját az Aka
démiai Kiadó és Nyomda igazgatójának leveléről, 
melyben beszámol a vállalat 1992. évi forgalmának 
és vagyonának növekedéséről, a folyamatos — és 
nyereséget termelő — kapacitás lekötésről, kb. 100 
fős létszámcsökkentésről, értékesítési hálózatának 
bővítéséről, raktárhálózata szétszórtságának meg
szüntetéséről, likviditási helyzetük javulásáról, to
vábbá arról, hogy a KFB és az osztály-keretes 
könyveket és folyóiratokat — csekély kivétellel 
— megjelentették és, hogy a Nagy Lexikon 1. köte
te 1993. november 10-én megjelenik.

— Az Elnökség 1992. december 15-i ülése óta eltelt 
időszak legfontosabb akadémiai eseményeiről szó
ló beszámolót.

Budapest, 1993. január 18.

(Kosáry Domokos) 
s. k.

Közlemények

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 
9001/1993 (SK 1) KSH 

k ö z l e m é n y e
a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről

A statisztikáról szóló 1973. évi V. törvény 7. § c) pont
jában, valamint a törvény végrehajtásáról rendelkező 
78/1990. (IV. 25.) MT rendelet 9. § c) pontjában foglaltak 
alapján a korszerűsített Foglalkozások Egységes Osztá
lyozási Rendszerét ezen közlemény mellékleteként kia
dom.* *

A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (a 
továbbiakban: FEOR) a foglalkozásokat a tevékenysé-

* Megrendelhető: KSH Marketing Osztály 1525 Budapest, Pf. 51.
Megvásárolható: KSH Marketing Osztályán (Budapest, II., Fényes 

Elek u. 14-18), továbbá a KSH megyei igazgatóságain és a KSH 
Budapesti és Pest megyei Igazgatóságon.

A kiadvány anyaga mágneses adathordozón is rendelkezésre áll a 
KSH Népszámláláson (1111 Budapest, Budafoki út 59. Tájékoztatás 
telefonon: 161-3470, 181-3744).

gek szakmai jellegének megfelelően tartalmazza, az adott 
foglalkozás gyakorlásához szükséges szakképzettség, 
szakértelem figyelembe vételével kialakított csoportosí
tásban.

A korszerűsített FEOR 1993. január 1. napjától érvé
nyes, a statisztikai adatfeldolgozásban és tájékoztatás
ban azonban — ezzel párhuzamosan — 1993. december 
31-ig a még jelenleg érvényben lévő FEOR is alkalmaz
ható.

Ezt követően — 1994. január l-jétől — a KSH elnöké
nek 8006/1984. (SK. 6.) tájékoztatója, valamint a 9013/ 
1983. (SK 5.) KSH, 9001/1984. (SK 1.) KSH, 9022/1984. 
(SK 11.) KSH, 9002/1986. (SK 2.) KSH és a 9015/1989. 
(SK 8.) KSH közlemények érvényüket vesztik.

Dr. Vukovich György s. k., 
elnök

A FEOR-93 négyszámjegyes rendszeres 
jegyzéke

1 Törvényhozók, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, 
gazdasági vezetők

11 Törvényhozók, országos igazgatási, érdekképviseleti 
vezetők

111 Törvényhozók, miniszterek, politikai államtitká
rok
1110 Törvényhozó, miniszter, politikai államtit

kár

112 Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás veze
tői
1121 Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás 

felsőszintű vezetője
1122 Országos közigazgatás, igazságszolgáltatás 

középszintű vezetője

113 Országos társadalmi (érdekképviseleti) és egyéb 
szervezetek vezetői
1131 Politikai-érdekképviseleti szervezet vezetője
1132 Gazdasági, szakmai érdekképviseleti szer

vezet vezetője
1133 Emberbaráti, szociális érdekképviseleti szer

vezet vezetője
1134 Országos egyházi vezető

12 Területi, helyi önkormányzati, közigazgatási, igazság
szolgáltatási, érdekképviseleti vezetők

121 Helyi önkormányzatok vezetői
1211 Helyi önkormányzat választott vezetője
1212 Helyi önkormányzat kinevezett felsőszintű 

vezetője
1213 Helyi önkormányzat kinevezett középszintű 

vezetője
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122 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetői
1221 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás 

felsőszintű vezetője
1222 Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás 

középszintű vezetője

123 Területi társadalmi (érdekképviseleti) és egyéb
szervezetek vezetői
1231 Területi politikai-érdekképviseleti szervezet 

vezetője
1232 Területi gazdasági, szakmai érdekképvisele

ti szervezet vezetője
1233 Területi emberbaráti, szociális érdekképvi

seleti szervezet vezetője
1234 Területi egyházi vezető

13 Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői

131 Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői
1311 Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, el

nök, ügyvezető igazgató, menedzser)
1312 Költségvetési intézmény vezetője

132—133 Gazdasági, költségvetési szervezetek szak
mai részegységeinek vezetői

1321 Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet 
folytató részegység vezetője

1322 Ipari tevékenységet folytató részegység ve
zetője

1323 Építőipari tevékenységet folytató részegy
ség vezetője

1324 Kereskedelmi tevékenységet folytató rész
egység vezetője

1325 Vendéglátó tevékenységet folytató részegy
ség vezetője

1326 Szállítási és raktározási tevékenységet foly
tató részegység vezetője

1327 Hírközlési, postai tevékenységet folytató 
részegység vezetője

1328 Vízgazdálkodási és kommunális szolgálta
tási tevékenységet folytató részegység veze
tője

1331 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató 
részegység vezetője

1332 Személyi és takarító szolgáltatási tevékeny
séget folytató részegység vezetője

1333 Egészségügyi és szociális szolgáltatási tevé
kenységet folytató részegység vezetője

1334 Oktatási tevékenységet folytató részegység 
vezetője

1335 Kulturális tevékenységet folytató részegy
ség vezetője

1339 Egyéb termelői, szolgáltatási tevékenységet 
folytató részegységek vezetői

134 Gazdasági, költségvetési szervezetek funkcionális
tevékenységet folytató részegységeinek vezetői
1341 Közgazdasági és marketingtevékenységet 

folytató részegység vezetője

1342 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folyta
tó részegység vezetője

1343 Humánpolitikai tevékenységet folytató rész
egység vezetője

1344 Reklám- és tömegkommunikációs tevé
kenységet folytató részegység vezetője

1345 Ellátási és elosztási tevékenységet folytató 
részegység vezetője

1346 Műszaki tevékenységet folytató részegység 
vezetője

1347 Számítástechnikai tevékenységet folytató 
részegység vezetője

1348 Kutatási és fejlesztési tevékenységet folyta
tó részegység vezetője

1349 Egyéb funkcionális tevékenységet folytató 
részegységek vezetői

135 Gazdasági, költségvetési szervezetek közvetlen
termelésirányítói
1351 Mezőgazdasági, erdészeti tevékenységet 

folytató részegység közvetlen termelésirá
nyítója

1352 Ipari tevékenységet folytató részegység köz
vetlen termelésirányítója

1353 Építőipari tevékenységet folytató részegy
ség közvetlen termelésirányítója

1354 Kereskedelmi és vendéglátóipari tevékeny
séget folytató részegység közvetlen termelés- 
irányítója

1355 Szállítási és raktározási tevékenységet foly
tató részegység közvetlen termelésirányítója

1356 Hírközlési, postai tevékenységet folytató 
részegység közvetlen termelésirányítója

1357 Vízgazdálkodási és kommunális szolgálta
tási tevékenységet folytató részegység köz
vetlen termelésirányítója

1358 Szolgáltatási tevékenységet folytató rész
egység közvetlen termelésirányítója

1359 Egyéb tevékenységet folytató részegységek 
közvetlen termelésirányítói

14 Gazdasági, költségvetési kisszervezetek vezetői

141—142 Kisszervezetek vezetői (igazgató, elnök, 
ügyvezető igazgató, menedzser)

1411 Mezőgazdasági, erdészeti kisszervezet veze
tője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, 
menedzser)

1412 Ipari kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, 
ügyvezető igazgató, menedzser)

1413 Építőipari kisszervezet vezetője (igazgató, 
elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

1414 Kereskedelmi kisszervezet vezetője (igazga
tó, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

1415 Vendéglátó kisszervezet vezetője (igazgató, 
elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

1416 Szállítási és raktározási kisszervezet vezető
je (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, me
nedzser)
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1417 Hírközlési kisszervezet vezetője (igazgató, 
elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)

1418 Vízgazdálkodási és kommunális szolgálta
tási kisszervezet vezetője (igazgató, elnök, 
ügyvezető igazgató, menedzser)

1421 Üzleti szolgáltatási kisszervezet vezetője 
(igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, mene
dzser)

1422 Személyi és takarító szolgáltatási kisszerve
zet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető 
igazgató, menedzser)

1423 Egészségügyi és szociális szolgáltatási kis
szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyve
zető igazgató, menedzser)

1424 Oktatási szolgáltatási kisszervezet vezetője 
(igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, mene
dzser)

1425 Kulturális szolgáltatási kisszervezet vezető
je (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, me
nedzser)

1429 Egyéb kisszervezetek vezetői (igazgató, el
nök, ügyvezető igazgató, menedzser)

2 Egyetemi, főiskolai képzettség önálló alkalmazását 
igénylő foglalkozások

21 Műszaki és természettudományi foglalkozások

211—212 Mérnökök
2111 Bányamérnök
2112 Geodéziai, földmérő mérnök
2113 Élelmiszeripari mérnök
2114 Könnyűipari mérnök
2115 Vegyészmérnök
2116 Kohómérnök
2117 Gépészmérnök
2118 Erősáramú villamosmérnök
2121 Gyengeáramú villamosmérnök
2122 Közlekedési mérnök
2123 Építészmérnök
2124 Építőmérnök
2125 Mezőgazdasági mérnök
2126 Erdő- és természetvédelmi mérnök
2127 Környezetvédelmi mérnök
2128 Településfejlesztő és -üzemeltető mérnök
2129 Egyéb mérnökök

213 Számítástechnikai foglalkozások
2131 Számítástechnikai tudományos foglalkozá

sú (pl. analitikus, modellkészítő, operáció
kutató)

2132 Számítástechnikai szervező
2133 Szoftverfejlesztő, informatikus
2139 Egyéb magasabb képzettséget igénylő szá

mítástechnikai foglalkozások

214 Természettudományi foglalkozások
2141 Fizikus
2142 Csillagász

2143 Meteorológus
2144 Vegyész
2145 Farmakológus
2146 Geológus, geofizikus
2147 Matematikus
2148 Biológus, botanikus, zoológus, ökológus
2149 Egyéb természettudományi foglalkozások

219 Egyéb műszaki foglalkozások
2190 Egyéb műszaki foglalkozások

22 Egészségügyi — egyetemi, főiskolai képzettséghez 
kapcsolódó — foglalkozások

221 Humán egészségügyi foglalkozások
2211 Általános (családi) orvos
2212 Szakorvos
2213 Fogorvos
2214 Gyógyszerész
2215 Magasan képzett ápolónő, ápoló
2216 Közegészségügyi felügyelő
2219 Egyéb humán egészségügyi foglalkozások

222 Állategészségügyi foglalkozások
2220 Állatorvos

23 Szociális — egyetemi, főiskolai képzettséghez kapcso
lódó — foglalkozások

231 Szociálpolitikusok 
2310 Szociálpolitikus

232 Szociális munkások
2321 Szociális munkás
2322 Szakosított szociális munkás (pl. gerontoló

giai, rehabilitációs tanácsadó)
2329 Egyéb szociális munkások

233 Munka- és pályatanácsadási foglalkozások
2331 Munkavállalási tanácsadó
2332 Pályaválasztási tanácsadó

24 Szakképzett pedagógusok

241 Felsőfokú tanintézeti tanárok, oktatók
2410 Felsőfokú tanintézeti tanár, oktató (pl. 

egyetemi, főiskolai tanár, docens, tanárse
géd)

242 Középfokú tanintézeti tanárok, oktatók
2421 Középiskolai tanár, oktató
2422 Középfokú oktatási intézmény szakoktató

ja, gyakorlati oktatója
2429 Egyéb középfokú tanintézeti oktatók

243 Alapfokú iskolai, óvodai és egyéb tanintézeti ok
tatók
2431 Általános iskolai tanár, tanító, oktató
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2432 Óvónő
2439 Egyéb alapfokú tanintézeti oktatók

244 Speciális oktatók, nevelők
2441 Gyógypedagógus
2442 Konduktor
2443 Egészségnevelő
2449 Egyéb speciális oktatók, nevelők (pl. pszi- 

chopedagógus)

249 Egyéb szakképzett oktatók, nevelők
2491 Pedagógiai módszertani szakértő, tanulmá

nyi felügyelő
2499 Egyéb szakképzett oktatók, nevelők (pl. 

szociálpedagógus, magántanár, vállalati, 
intézményi szakoktató, oktatási szinttől 
függetlenül)

25 Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozások

251—252 Gazdasági foglalkozások
2511 Közgazdász
2512 Gazdasági szaktanácsadó, szakértő (pl. 

adószakértő)
2513 Pénz- és hitelgazdasági szervező
2514 Könyvvizsgáló, könyvszakértő
2515 Üzemgazdász, ügyvitelszervező
2516 Statisztikus
2517 Külkereskedelmi szervező
2518 Revizor, belső ellenőr
2521 Piackutató, marketingtevékenységet vé'gző
2522 Üzletkötő
2523 Humánpolitikai szervező 
2529 Egyéb gazdasági foglalkozások

253 Jogi foglalkozások
2531 Jogász, jogtanácsos
2532 Ügyész
2533 Bíró
2534 Közjegyző
2535 Ügyvéd

254 Társadalomtudományi foglalkozások
2541 Filozófus
2542 Politológus
2543 Történész, régész
2544 Néprajzkutató
2545 Szociológus, demográfus
2546 Nyelvész, irodalomtörténész
2547 Pszichológus
2549 Egyéb társadalomtudományi foglalkozások

26 Kulturális, művészeti és vallási — egyetemi, főiskolai 
képzettséghez kapcsolódó — foglalkozások

261 Kulturális — egyetemi, főiskolai képzettséghez 
kapcsolódó — foglalkozások 
2611 Könyvtáros

2612 Levéltáros
2613 Muzeológus (konzervátor, restaurátor, pre- 

parátor)
2614 Kulturális szervező
2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
2616 Újságiró
2617 Rádióműsor-, televíziómüsor-szerkesztő
2618 Képesített edző, sportszervező, -irányító
2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kul

turális foglalkozások

262 Alkotóművészi — egyetemi, főiskolai képzettség
hez kapcsolódó — foglalkozások
2621 író (újságíró nélkül)
2622 Műfordító
2623 Képzőművész
2624 Iparművész
2625 Zeneszerző
2626 Rendező
2627 Operatőr, fotóművész
2629 Egyéb alkotóművészi foglalkozások

263 Előadóművészi — egyetemi, főiskolai képzettség
hez kapcsolódó — foglalkozások
2631 Színész, előadóművész, bábművész
2632 Zenész, énekes
2633 Koreográfus, táncművész
2639 Egyéb előadóművészi foglalkozások

264 Vallási — egyetemi, főiskolai képzettséghez kap
csolódó — foglalkozások
2640 Pap (lelkész), egyházi foglalkozású

29 Egyéb magasan képzett ügyintézők

291 Egyéb magasan képzett ügyintézők
2910 Egyéb magasan képzett ügyintézők

3 Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő 
foglalkozások

31 Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások

311—312 Technikusok
3111 Bányászati technikus
3112 Geodéziai és földmérő technikus
3113 Élelmiszeripari technikus
3114 Könnyűipari technikus
3115 Vegyésztechnikus
3116 Kohászati technikus
3117 Gépésztechnikus
3118 Erősáramú villamosipari technikus
3121 Gyengeáramú villamosipari technikus
3122 Közlekedési technikus
3123 Építésztechnikus
3124 Mezőgazdasági technikus
3125 Erdő- és természetvédelmi technikus
3126 Környezetvédelmi technikus



42 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 1993. március 12.

3127 Településüzemeltető technikus 
3129 Egyéb technikusok

313 Számítástechnikai foglalkozások
3131 Számítógéphálózat-üzemeltető
3132 Számítástechnikai programozó
3133 Adatbázis-felelős
3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások

314 Programozók, diszpécserek
3141 Programozó
3142 Diszpécser

315 Üzemfenntartási foglalkozások
3151 Energiagazdálkodó
3152 Munkavédelmi és balesetelhárítási foglal

kozású
3153 Gyártóeszköz-gazdálkodó
3154 Üzemfenntartási, üzembiztonsági foglalko

zású
3155 Időelemző, anyagnorma-készítő 
3159 Egyéb üzemfenntartási foglalkozások

316 Közlekedési, postai, hírközlési szakmai irányító jel
legű foglalkozások

3161 Tengeri és belvízi hajóparancsnok
3162 Hajós-, fedélzeti tiszt, hajóvezető
3163 Légijármű-vezető, hajózómérnök
3164 Légiirányító
3165 Földi közlekedés szakmai irányítója
3166 Postaforgalmi és hírközlési szakmai irányító

319 Egyéb műszaki ügyintézők
3191 Újítási műszaki ügyintéző
3192 Minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr
3193 Anyag- és termékvizsgáló, minősített labo

ráns
3194 Műszaki rajzoló
3199 Egyéb műszaki ügyintézők

32 Egészségügyi foglalkozások

321 Ápolónők, ápolók 
3210 Ápolónő, ápoló

322 Gondozók
3221 Csecsemő- és gyermekgondozó 
3229 Egyéb gondozók

323 Asszisztensek
3231 Általános laboratóriumi asszisztens
3232 Szakorvosi asszisztens
3233 Fogászati asszisztens, vizsgázott fogász
3234 Gyógyszerész-asszisztens 
3239 Egyéb asszisztensek

324 Humán egészségügyhöz kapcsolódó foglalkozá
sok
3241 Közegészségügyi ellenőr

3242 Szülésznő
3243 Gyógytornász
3244 Dietetikus
3245 Védőnő
3246 Mentőtiszt
3247 Természetgyógyász
3249 Egyéb humán egészségügyhöz kapcsolódó 

foglalkozások

325 Állategészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások
3250 Állatorvosi szaksegéd (felcser)

33 Szociális és munkaerőpiaci szolgáltatási foglalkozások

331 Szociális foglalkozások
3311 Szociális asszisztens
3312 Mentálhigiénés asszisztens
3313 Szociális ápoló, gondozó
3314 Hivatásos nevelőszülő
3319 Egyéb szociális foglalkozások

332 Munkaerőpiaci szolgáltatási foglalkozások
3320 Munkaerőpiaci szolgáltatási foglalkozások

34 Pedagógus foglalkozások

341 Pedagógus foglalkozások
3411 Képesítés nélküli pedagógus
3412 Gyermekfelügyelő
3413 Pedagógus-asszisztens
3414 Egészségnevelő-asszisztens 
3419 Egyéb pedagógusok

35 Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi ügyinté
zők

351 Igazságszolgáltatási ügyintézők
3511 Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó
3512 Ügyvédjelölt
3513 Bírósági végrehajtó
3519 Egyéb igazságszolgáltatási ügyintézők

352 Elet- és vagyonvédelmi ügyintézők (rendészek)
3521 Tűzrendész
3522 Vám- és pénzügyőr
3523 Üzemrendész
3524 Polgári védelmi foglalkozású
3525 Nyomozó, magánnyomozó
3529 Egyéb élet- és vagyonvédelmi ügyintézők

36 Gazdasági, pénzintézeti ügyintézők

361 Gazdasági ügyintézők
3611 Általános titkár
3612 Humánpolitikai ügyintéző
3613 Pénzügyi ügyintéző
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3614 Számviteli ügyintéző
3615 Statisztikai ügyintéző
3616 Tervkészítő
3617 Beruházási ügyintéző
3618 Postaforgalmi, hírközlési ügyintéző
3619 Egyéb gazdasági ügyintézők

362 Kereskedelmi, áruforgalmi, értékesítési ügyinté
zők
3621 Kereskedelmi ügyintéző
3622 Kiállítási és kereskedelmi propaganda-ügy

intéző
3623 Anyaggazdálkodó, anyagbeszerző
3624 Raktározási, üzemeltetési ügyintéző
3625 Külkereskedelmi ügyintéző
3626 Ügynök (szolgáltatási, kereskedelmi)
3627 Becsüs, árverező
3629 Egyéb kereskedelmi, áruforgalmi, értékesí

tési ügyintézők

363 Pénzintézeti és biztosítási ügyintézők
3631 Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző
3632 Pénzintézeti fizetési és betétforgalmat lebo

nyolító ügyintéző
3633 Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő 

ügyintéző
3634 Biztosítási ügyintéző
3635 Értékpapír- és devizakereskedő (pl. tőzsde- 

ügynök)
3639 Egyéb pénzintézeti ügyintézők

364 Idegenforgalmi ügyintézők
3641 Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgal

mi ügyintéző
3642 Idegenvezető
3649 Egyéb idegenforgalmi ügyintézők

37 Kulturális, művészeti és vallási foglalkozások

371 Kulturális foglalkozások
3711 Könyvtári munkatárs
3712 Levéltári munkatárs
3713 Kulturális szervező munkatárs
3714 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő mun

katárs
3715 Sportmunkatárs
3716 Fordító, tolmács
3719 Egyéb kulturális foglalkozások

372 Művészeti foglalkozások
3721 Segédszínész
3722 Segédrendező
3723 Népzenész
3724 Vendéglátóhelyi zenész
3725 Cirkuszművész
3729 Egyéb művészeti foglalkozások

373 Egyéb vallási foglalkozások
3730 Egyéb vallási foglalkozások

39 Egyéb ügyintézők

391 Egyéb ügyintézők 
3910 Egyéb ügyintézők

4 irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozá
sok

41 Irodai jellegű foglalkozások

411 Analitikus jellegű számviteli foglalkozások
4111 Könyvelő (analitikus)
4112 Bérelszámoló
4119 Egyéb analitikus jellegű számviteli foglalko

zások

412 Irodai szaknyilvántartási foglalkozások
4121 Anyagnyilvántartó
4122 Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó
4123 Könyvtári, leváltári nyilvántartó, egyéb 

iratkezelő
4129 Egyéb irodai nyilvántartási foglalkozások

419 Egyéb irodai jellegű foglalkozások
4191 Titkárnő
4192 Gyors-gépíró
4193 Irodai adminisztrátor, írnok
4194 Irodai sokszorosító
4199 Egyéb irodai jellegű foglalkozások

42 Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások

421 Pénztárosok
4211 Postai és banki pénztáros
4212 Bolti pénztáros
4213 Jegypénztáros
4219 Egyéb pénztárosok

422 Számítástechnikai adminisztratív jellegű foglal
kozások
4220 Számítástechnikai adminisztratív jellegű 

foglalkozások

429 Egyéb ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalko
zások
4291 Ügyféltájékoztató
4292 Telefon-, telex-, telefaxkezelő (pl. táviratfel

vevő)
4299 Egyéb ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű fog

lalkozások

5 Szolgáltatási jellegű foglalkozások

51 Kereskedelmi, vendéglátóipari foglalkozások

511 Kereskedelmi foglalkozások 
5111 Kereskedő
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5112 Eladó
5113 Piaci, utcai, vásári árus
5114 Áruösszeállító
5115 Felvásárló, átvevőhely-kezelő
5116 Kirakatrendező, dekoratőr, árubemutató 

(pl. manöken)
5119 Egyéb kereskedelmi foglalkozások

512 Vendéglátóipari foglalkozások
5121 Vendéglátó, vendéglős
5122 Cukrász
5123 Felszolgáló, vendéglátóipari eladó (pl. pin

cér, bárpincér)
5124 Szakács
5125 Szállodai portás (pl. csomagportás, londiner)
5126 Hostess
5127 Gazdaasszony, szobaasszony
5129 Egyéb vendéglátóipari foglalkozások

52 Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások

521 Közlekedési foglalkozások
5211 Kalauz, hálókocsi-kalauz
5212 Menetjegyellenőr
5213 Utaskísérő, légiutas-kísérő
5214 Forgalmi szolgálattevő
5219 Egyéb közlekedési foglalkozások

522 Járművezetéshez kapcsolódó foglalkozások
5221 Vonatvezető-kísérő
5222 Kocsirendező, tolatásvezető
5223 Váltókezelő, vonatátvevő
5229 Egyéb járművezetéshez kapcsolódó foglal

kozások

523 Postai és hírközlési foglalkozások
5231 Postai kézbesítő
5232 Mozgóposta-kezelő
5233 Járatkísérő
5234 Vezetékes hírközlési foglalkozású
5235 Vezeték nélküli hírközlési foglalkozású 
5239 Egyéb postai és hírközlési foglalkozású

53 Nem anyagi jellegű szolgáltatási foglalkozások

531 Személyi szolgáltatási foglalkozások
5311 Fodrász, borbély
5312 Kozmetikus
5313 Manikűrös, pedikűrös
5314 Masszőr
5315 Házvezetőnő
5316 Vegytisztító, kelmefestő
5319 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások

532 Egészségügyi szolgáltatási foglalkozások
5320 Egészségügyi szolgáltatási foglalkozások 

(pl. segédápoló, beteghordó, műtőssegéd, 
dajka)

533 Szociális szolgáltatási foglalkozások
5330 Szociális szolgáltatási foglalkozások (pl. 

falugondnok, házi gondozó)

534 Kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási 
foglalkozások
5341 Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns
5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású
5343 Díszletező, díszítő
5344 Mozigépész, vetítőgépész
5349 Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási 

szolgáltatási foglalkozások

535 Lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások
5351 Tüzeléstechnikai karbantartó és kémény

seprő
5352 Háztömbfelügyelő (gondnok), házfelügyelő
5353 Kártevőirtó
5354 Temetkezési foglalkozású
5359 Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási fog

lalkozások

536 Védelmi szolgáltatási foglalkozások
5361 Rendőr
5362 Tűzoltó
5363 Fegyőr
5364 Természetvédelmi őr
5365 Testőr
5366 Vagyonőr
5369 Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások

537 Vízellátási és vízgazdálkodási foglalkozások
5371 Csatornázási foglalkozású
5372 Fürdőüzemeltetési foglalkozású
5379 Egyéb vízellátási és vízgazdálkodási foglal

kozások

539 Egyéb szolgáltatási foglalkozások
5391 Díjbeszedő, villany-, gáz-, vízóra-leolvasó
5392 Kölcsönző
5399 Egyéb szolgáltatási foglalkozások

6. Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások 

61 Mezőgazdasági foglalkozások

611—612 Növénytermesztési foglalkozások
6111 Növénytermesztő
6112 Bionövénytermesztő
6113 Zöldségtermesztő
6114 Gyümölcstermesztő
6115 Szőlőtermesztő
6116 Dísznövény- és virágtermesztő
6117 Faiskolai kertész
6118 Park- és kertépítő, -gondozó
6121 Gyógynövénytermesztő
6122 Nádgazdasági és fűztelepi foglalkozású 
6129 Egyéb növénytermesztési és kertészeti fog

lalkozások
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613 Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások
6131 Általános állattartó és -tenyésztő
6132 Szarvasmarhatartó és -tenyésztő
6133 Sertéstartó és -tenyésztő
6134 Lótartó és -tenyésztő
6135 Juhtartó és -tenyésztő
6136 Baromfitartó és -tenyésztő
6137 Kisállattenyésztő
6139 Egyéb állattartási és állattenyésztési foglal

kozások

614 Általános mezőgazdasági foglalkozások
6140 Általános mezőgazdasági foglalkozások 

(pl. önálló gazda)

62 Erdő- és vadgazdálkodási foglalkozások

621 Erdőgazdálkodási foglalkozások
6211 Erdész, segéderdész
6212 Erdészeti mag- és csemetenevelő
6213 Kézi és gépi fakitermelő (favágó)
6219 Egyéb erdőgazdálkodási foglalkozások

622 Vadgazdálkodási foglalkozások
6221 Vadász
6222 Vadtenyésztő, -gondozó
6223 Vadbefogó, hajtó
6229 Egyéb vadgazdálkodási foglalkozások

63 Halászati foglalkozások

631 Halászati foglalkozások 
6311 Halász
6319 Egyéb halászati foglalkozások

64 Növényvédelmi és növényegészségügyi foglalkozások

641 Növényvédelmi és növényegészségügyi foglalko
zások
6410 Növényvédelmi és növényegészségügyi fog

lalkozások

7 Ipari és építőipari foglalkozások 

71 Bányászati foglalkozások

711 Szilárdásvány-kitermelő foglalkozások
7111 Mélyfúró
7112 Robbantómester
7113 Vájár, segédvájár
7114 Csillés
7115 Kőfejtő, kőtörő
7119 Egyéb szilárdásvány-kitermelő foglalkozá

sok

712 Kőolaj- és földgázkitermelő foglalkozások 
7121 Olajbányász
7129 Egyéb kőolaj- és földgázkitermelő, kutató

fúró foglalkozások

72 Élelmiszeripari foglalkozások

721 Élelmiszergyártók, -feldolgozók és -tartósítok
7211 Húsfeldolgozó (hentes, mészáros), hal- és 

baromfifeldolgozó
7212 Tartósítóipari munkás, gyümölcs-, zöldség- 

feldolgozó
7213 Növényolajgyártó
7214 Tejfeldolgozó
7215 Malomipari munkás
7216 Sütő-, tésztaipari munkás, pék
7217 Cukoripari munkás
7218 Édesipari termékgyártó
7219 Egyéb élelmiszergyártók, -feldolgozók és 

-tartósítok

722 Italgyártók
7221 Szesz-, szeszesital-gyártó
7222 Bor-, pezsgőgyártó
7223 Sörgyártó
7224 Üdítőital-, szikvízgyártó

723 Dohánygyártók 
7230 Dohánygyártók

73 Könnyűipari foglalkozások

731 Textilipari foglalkozások
7311 Rostnövényfeldolgozó
7312 Fonó
7313 Szövő
7314 Kötő
7315 Textilfestő, -nyomó, -kikészítő 
7319 Egyéb textilipari foglalkozások

732 Ruhagyártók, szőrmefestők, -kikészítők
7321 Szabó, varrónő, modellkészítő
7322 Szabász (textilkonfekció-ipari)
7323 Kalapos, sapkakészítő (kötszövő nélkül)
7324 Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő
7325 Szűcs, szőrmekonfekcionáló
7329 Egyéb ruházati és szőrmeipari foglalkozá

sok

733 Bőrkikészítők, bőrtermék- és lábbeligyártók
7331 Tímár, bőrkikészítő
7332 Szíjgyártó
7333 Bőrdíszműves, bőröndkészítő
7334 Kesztyűs
7335 Cipész, cipőkészítő, -javító
7336 Bőrruhakészítő, -javító 
7339 Egyéb bőripari foglalkozások
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734 Faipari foglalkozások
7341 Bútorasztalos
7342 Általános asztalos
7343 Épületasztalos
7344 Kárpitos
7345 Mintakészítő
7346 Kádár, bognár
7347 Faesztergályos
7349 Egyéb faipari foglalkozások

735 Nyomdaipari foglalkozások, kép- és hangfelvé
tel-sokszorosítók
7351 Betűszedő
7352 Nyomdász
7353 Magas-, mély-, síknyomó előkészítő (bera

kó)
7354 Könyvkötő
7355 Flang-, képfelvétel-, számítástechnikai in

formációhordozó-sokszorosító
7356 Fénymásoló
7359 Egyéb nyomdaipari foglalkozások

74 Vas- és fémipari foglalkozások

741 Kohászati foglalkozások
7411 Kohászati anyagelőkészítő
7412 Vas- és színesfém-kohászati olvasztár
7413 Alumíniumkohászati foglalkozású
7414 Hengerész
7415 Öntödei foglalkozású
7419 Egyéb kohászati foglalkozások

742 Fémmegmunkálók, felületkezelők
7421 Lakatos (gépbeállító és -szerelő nélkül)
7422 Szerszámkészítő
7423 Forgácsoló
7424 Ipari nemesfém-megmunkáló
7425 Hegesztő, lángvágó
7426 Kovács
7429 Egyéb fémmegmunkálók, felületkezelők

743 Javító-szerelők
7431 Gépjármű- és motorszerelő, -javító
7432 Repülőgépmotor-szerelő, -javító
7433 Mezőgazdasági gép- (motor-) szerelő, -javí

tó
7439 Egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói 

(gépbeállító és -szerelő lakatossal)

744 Műszerészek
7441 Mechanikai műszerész
7442 Finommechanikai műszerész
7443 Elektroműszerész
7444 Rádió- és televízióműszerész
7445 Villamossági szerelő
7449 Egyéb villamossági szerelők, műszerészek

749 Egyéb vas- és fémipari foglalkozások
7490 Egyéb vas- és fémipari foglalkozások

75 Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalkozások, 
ipari laboránsok

751 Háziipari foglalkozások
7511 Szőr- és tollfeldolgozó
7512 Nád- és fűzfeldolgozó
7513 Seprű-, kefegyártó
7514 Játék-, bazáráru-, sportszerkészítő, -javító
7515 Hímző, csipkeverő
7519 Egyéb háziipari foglalkozások

752 Vegyesipari foglalkozások
7521 Címfestő
7522 Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló
7523 Keramikus
7524 Finomkerámia-gyártó
7525 Üveggyártó
7526 Gumijavító
7527 Hangszerkészítő
7528 Betonelemgyártó
7529 Egyéb vegyesipari foglalkozások

753 Raktározási foglalkozások
7530 Raktárkezelő

754 Ipari laboránsok
7541 Ipari laboráns (minősítés nélkül)
7542 Anyagvizsgáló laboráns

76 Építőipari foglalkozások

761 Építőmesteri foglalkozások
7611 Kőműves
7612 Ács-állványozó
7613 Vasbetonszerelő
7614 Épületszerkezet-szerelő
7619 Egyéb építőmesteri foglalkozások

762 Építési, szerelési foglalkozások
7621 Vezeték- és csőhálózat-szerelő
7622 Szellőző- és kiimatizálóberendezés-szerelő
7623 Felvonószerelő
7624 Villanyszerelő
7629 Egyéb építési, szerelési foglalkozások

763 Építési szakipari foglalkozások
7631 Építmény- és épületszigetelő
7632 Tetőfedő
7633 Épület-, építménybádogos
7634 Burkoló
7635 Festő és mázoló
7636 Kőfaragó, épületszobrász, műköves
7637 Kályhás
7638 Üvegező
7639 Egyéb építési szakipari foglalkozások

764 Mélyépítőipari foglalkozások
7641 Útépítő, útkarbantartó
7642 Vasútépítő, vasútkarbantartó
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7643 Hídszerkezet-építő
7644 Csővezeték-építő
7645 Vízépítési foglalkozású
7649 Egyéb mélyépítőipari foglalkozások

8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 

81 Feldolgozóipari gépek kezelői

811 Élelmiszeripari, ital-, dohánygyártó gépek kezelői
8111 Élelmiszergyártó gépkezelő
8112 Italgyártó gépkezelő
8113 Dohánygyártó gépkezelő

812 Könnyűipari gépek kezelői és gyártósor mellett 
dolgozók
8121 Textilipari gépkezelő és gyártósor mellett 

dolgozó
8122 Ruházati gépkezelő és gyártósor mellett 

dolgozó
8123 Bőrkikészítő és -feldolgozó gépkezelő és 

gyártósor mellett dolgozó
8124 Cipőgyártó gépkezelő és gyártósor mellett 

dolgozó
8125 Fafeldolgozó gépkezelő és gyártósor mellett 

dolgozó
8126 Papíripari gépkezelő
8127 Nyomdaipari gépkezelő
8129 Egyéb könnyűipari gépkezelők és gyártósor 

mellett dolgozók

813 Vegyipari alapanyag- és termékgyártók, gépkeze
lők
8131 Kőolaj-feldolgozó gépkezelő
8132 Gázgyártó, -feldolgozó gépkezelő
8133 Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép

kezelő
8134 Gyógyszergyártó gépkezelő
8135 Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gép

kezelő
8136 Műanyag-feldolgozó
8137 Gumitermékgyártó, vulkanizáló

814 Építőanyagipari termékgyártó gépek kezelői
8141 Kerámiaterméket gyártó gépkezelő
8142 Finomkerámia-terméket gyártó gépkezelő
8143 Üveget és üvegterméket gyártó gépkezelő
8144 Betonelemterméket gyártó gépkezelő
8145 Mész-, cementterméket gyártó gépkezelő 
8149 Egyéb építőanyagipari terméket gyártó gép

kezelők

819 Egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori 
összeszerelők
8191 Kohászati gépkezelő
8192 Fémmegmunkáló gépkezelő
8193 Gyártósori összeszerelő
8199 Egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyár

tósori összeszerelők

82 Egyéb helyhez kötött gépek kezelői

821 Bányászati gépek kezelői
8211 Szilárdásvány-kitermelő gépkezelő 
8219 Egyéb bányászati gépek kezelői

822 Energetikai gépek kezelői
8221 Villamosüzemi és -állomási gépész és gépke

zelő
8222 Hőerőművi gépkezelő
8223 Atomerőmüvi gépkezelő
8224 Vízturbinagépész, -gépkezelő
8229 Egyéb energetikai gépek és berendezések 

kezelői

823 Vízellátási gépek kezelői
8231 Vízműgépkezelő
8232 Csatornaüzemi gépkezelő 
3233 Fürdőüzemi gépkezelő 
8234 Vízszivattyú-gépkezelő
8239 Egyéb vízellátási gépek kezelői

824 Csomagológépek kezelői
8240 Csomagológép-kezelő

829 Egyéb nem feldolgozóipari jellegű gépek kezelői
8291 Kazángépkezelő (vizsgázott kazánfűtő)
8292 Sugármentesítő gép-, berendezéskezelő
8293 Mezőgazdasági gépész, gépüzemeltető 
8299 Egyéb nem feldolgozóipari jellegű gépek ke

zelői

83 Mobil gépek kezelői

831 Mezőgazdasági, erdőgazdasági erőgépvezetők, 
-kezelők
8311 Mezőgazdasági vontatóvezető
8312 Erdőgazdasági gépkezelő
8313 Növényvédő gépész

832 Építőipari gépek kezelői
8321 Építőipari emelő-, rakodógép-kezelő
8322 Nehézföldmunkagép-kezelő
8323 Alapozógép-kezelő
8324 Út-, híd- és vasútépítőgép-kezelő
8325 Hidromechanikus és úszómunkagép-kezelő
8326 Kútfúrógép-kezelő
8329 Egyéb építőipari gépek kezelői

833 Köz- és településtisztasági munkagép-, járműke
zelők
8331 Köztisztasági munkagép-, járműkezelő
8332 Településtisztasági szippantógép-kezelő

834 Anyagmozgatógépek kezelői
8341 Darus
8342 Felvonó- és szállítóberendezés-kezelő
8343 Targoncavezető
8344 Rakodógép-kezelő
8349 Egyéb anyagmozgatógépek kezelői
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835 Járművezetők
8351 Mozdonyvezető
8352 Villamosvezető
8353 Metróvezető
8354 Trolibuszvezető
8355 Személygépkocsi-vezető
8356 Tehergépkocsi-vezető
8357 Autóbuszvezető 
8359 Egyéb járművezetők

836 Hajózási foglalkozások
8361 Uszálykalauz, uszálykormányos
8362 Fedélzet-, gépmester
8363 Matróz, gépkezelő
8364 Kishajóvezető
8369 Egyéb hajózási foglalkozások

839 Egyéb mobil gépek kezelői
8390 Egyéb mobil gépek kezelői

9 Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások

91 Egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások (mezőgaz
dasági foglalkozások nélkül)

911 Takarítók és hasonlójellegű egyszerű foglalkozá
sok
9111 Lakás-, intézménytakarító
9112 Jármű-, ablak- és egyéb tisztító
9113 Háztartási alkalmazott
9114 Konyhai kisegítő
9115 Szobalány
9116 Mosónő, vasalónő
9117 Szemétgyűjtő, utcaseprő
9118 Váltótisztító
9119 Egyéb takarítók és hasonlójellegű egyszerű 

foglalkozások

912 Őrök és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások
9121 Portás
9122 Éjjeliőr, telepőr
9123 Ruhatáros, kabinos, csomagmegőrző
9124 Hivatalsegéd, kézbesítő
9125 Hordár, csomagkihordó
9126 Közterület-felügyelő
9129 Egyéb őrök és hasonló jellegű egyszerű fog

lalkozások

913 Anyagmozgatók
9131 Kézi anyagmozgató
9132 Szállító- és rakodómunkás
9133 Kocsikísérő
9139 Egyéb anyagmozgatók

914 Kubikosok
9140 Kubikos

919 Egyéb segédmunkások
9190 Egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás)

92 Egyszerű mezőgazdasági és erdőgazdasági foglalkozá
sok

921 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások
9210 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozások (pl. 

napszámos)

922 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati foglalko
zások
9220 Egyszerű erdészeti, vadászati, halászati fog

lalkozások (pl. alkalmi munkás, halőr)

0 Fegyveres erők, fegyveres testületek foglalkozásai

01 Felsőfokú képesítést igénylő foglalkozások

011 Felsőfokú képesítést igénylő foglalkozások
0110 Felsőfokú képesítést igénylő foglalkozások

02 Középfokú képesítést igénylő foglalkozások

021 Középfokú képesítést igénylő foglalkozások 
0210 Középfokú képesítést igénylő foglalkozá

sok

03 Középfokú képesítést nem igénylő foglalkozások

031 Középfokú képesítést nem igénylő foglalkozások 
0310 Középfokú képesítést nem igénylő foglalko

zások

Pályázati felhívások

Az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet 
igazgatója

(1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29—33.: levélcím: 
1525 Budapest, Pf. 49.)

p á l y á z a t o t  h i r d e t

a KFKI Számítógép Hálózati Központ vezetői (osztály- 
vezető) munkakör betöltésére.

A pályázókkal szembeni követelmények:
— szakirányú egyetemi végzettség,
— angol nyelvismeret,
— számítógép hálózat softwer, illetve műszaki üze

meltetésében vagy fejlesztésében való jártasság,
— vezetői gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásá

nak és illetményének megjelölését;
— eddigi szakmai munkásságát, tevékenységének 

ismertetését;
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— nyelvismeretének megjelölését;
— a munkakör ellátására vonatkozó vezetési elkép

zeléseit.

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

bizonyítványt.

Bérezés — a Közalkalmazotti törvény figyelembevéte
lével — megállapodás szerint.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: 
Ivanyos Lajosné vagy Zimányi Magdolna a 175-8257-es 
telefonon.

Támogatásért pályázhat minden 35 év alatti tudomá
nyos tevékenységet végző magyar állampolgár.

Támogatásban nem részesülhetnek egyetemi hallgatók 
és TMB ösztöndíjasok.

Pályázati tájékoztató és jelentkezési lap átvehető az 
Alapítvány titkárságán minden nap 9—12 h-ig.
Cím: Budapest, V., Belgrád rkp. 24. III/5.

Jelentkezni folyamatosan lehet, elbírálás egy évben 
kétszer történik.

A pályázatok eredményéről a Kuratórium írásban 
küld értesítést.

A pályázatot az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai 
Kutató Intézet igazgatójához címezve kell benyújtani a 
megjelenéstől számított 30 napon belül.

FOGADÓÓRÁK

Budapest, 1993. február 15.
S ze g ő  K á ro ly  s. k. 

igazgató

Megkezdte munkáját a Magyar Hitel Bank Rt. által 
alapított „A Magyar Tudományért” Alapítvány. Az Ala
pítvány célja: a magyar tudomány fejlődésének és a tudo
mányos utánpótlás tevékenységének támogatása, ösz
tönzése a tudományos élet minden területén.

Elnyerhető támogatás:

— ösztöndíj, 3—18 hónapra, havi 6000—12 000 Ft kö
zött,

— egyszeri támogatás, költségvetés alapján.

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia főtit
kára minden hétfőn 15,30—17 óra között — bármely 
természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, vala
mint az intézmények vezetőinek más időpontokban is 
rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság elnö
ke szerdán 10—12 óráig, és Harmathy Attila, a Tudomá
nyos Minősítő Bizottság titkára szerdán 10—12 óráig 
tart fogadóórát. Előzetes bejelentés az 1 173-901 hívószá
mú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága
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A Kormány
49/1993. (III. 26.) Korm. 

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési 

szervként működő kutató- és kutatást kiegészítő 
intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes 

intézményeknél történő végrehajtásáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ának
(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kor
mány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l . §

E rendelet hatálya a központi költségvetési szervként 
működő kutatóintézetekben, a nem kutatóintézetként 
működő központi kötlségvetési szerveknél tudományos 
kutatói munkakörökben és a Magyar Tudományos Aka
démiához (a továbbiakban: Akadémia) tartozó, kutatást 
kiegészítő (támogatott kutatóhelyeket fenntartó, szolgál
tató, jóléti) akadémiai központi költségvetési szerveknél 
(a továbbiakban: munkáltató) foglalkoztatottak közal
kalmazotti jogviszonyára terjed ki.

A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása 

[A Kjt. 20. §-a (2) bekezdéséhez]

2.§

A tudományos kutatói, az érdemi feladatokat ellátó 
pénzügyi, számviteli, munkaügyi, társadalombiztosítási, 
adóügyi, valamint pénztárosi, portás és rendész munka
körökben csak büntetlen előéletű személlyel létesíthető 
közalkalmazotti jogviszony.

[A Kjt. 21. §-a (2) bekezdéséhez]

3-§

(1) Pályázati eljárásban elnyert határozott idejű szer
ződéses kutatómunka, illetve feladat elvégzésére — az 
újabb közalkalmazotti jogviszony létesítését is ideértve 
— öt évet meghaladóan is létesíthető határozott időre 
közalkalmazotti jogviszony.

(2) Az (1) bekezdésben említett munkát, feladatot a 
kinevezési okmányban pontosan meg kell határozni.

[A Kjt. 23. §-a (3)—(4) bekezdéséhez]

4-§

(1) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott a ku
tatóintézet vezetője.

(2) Vezető beosztású közalkalmazott(ak): az (1) bekez
désben nem említett, a rendelet hatálya alá tartozó aka
démiai költségvetési szerv vezetője, valamennyi költség- 
vetési szerv vezetőjének a szakmai és a gazdasági vezetői 
feladatokat ellátó helyettese(i), a főosztályvezető, a fő
osztályvezető-helyettes, az osztályvezető.

5-§

(1) Magasabb vezető beosztás ellátására, valamint a 
munkáltatóra vonatkozó szervezeti és működési szabály
zat szerint meghatározott tudományos szervezeti egység 
vezetésére történő megbízás csak nyilvános pályázat elfo
gadásával adható.

(2) Magasabb vezető beosztás ellátásával csak büntet
len előéletű magyar állampolgár bízható meg. Vezető 
beosztás ellátásával csak büntetlen előéletű személy bíz
ható meg.

(3) Az (1) bekezdésben említett megbízás csak határo
zott időre, legfeljebb öt évre szólóan adható. A megbízás 
— az (1) és a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételé
vel — többször is meghosszabbítható, de összeszámított 
időtartama folyamatosan az azonos vezetői megbízásban 
a tíz évet nem haladhatja meg.

(4) A nyilvános pályázat kiírásának feltételeit, a be
nyújtott pályázat elbírálásának módját (bizottsági véle
ményezés, személyes meghallgatás, a pályázati eljárás 
határideje) a megbízási jogkör gyakorlója határozza 
meg.

(5) A gazdasági vezetői (igazgatói, igazgatóhelyettesi, 
vezetői) feladatok ellátására szóló megbízás előfeltétele:

a) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és öt év 
vezetői gyakorlati idő; vagy

b) nem szakirányú felsőfokú vagy középiskolai vég
zettség és a munkakör betöltéséhez előírt felsőfokú szak
vizsga és öt év vezetői gyakorlati idő.

Cím adományozása 

[A Kjt. 39. §-a (4) bekezdéséhez]

6. §

(1) A kinevező a tudományos munkakört (13. §) betöl
tő közalkalmazottnak intézeti szenior (She.) címet ado
mányozhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím adományo
zásának feltételei: legalább tizenötéves tudományos 
munkakörben eltöltött közalkalmazotti jogviszony, ki
emelkedő, illetve tartósan jó kutatómunka végzése.
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Minősítés

[A Kjt. 40. §-a (1) bekezdéséhez]

7 .  §

(1) Minősíteni kell azt a közalkalmazottat, aki vezetői 
megbízást kap, a megbízást megelőzően, ha nem vagy két 
évnél régebben volt minősítve.

(2) Nem kell minősíteni azt a közalkalmazottat — a 
Kjt. 40. §-ának (2) bekezdésében foglalt kivétellel —, 
akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultság eléréséhez 
kevesebb mint öt éve van hátra.

Összeférhetetlenség

[A Kjt. 41. §-a (2) bekezdéséhez]

8 . §

(1) Összeférhetetlen az olyan munkavégzésre irányuló 
további jogviszony, amelynek keretében a közalkalma
zottat foglalkoztató munkáltató üzleti titkát képező 
módszerek, eljárások, ismeretek (know how-k) alkalma
zására kerülne sor.

(2) Az üzleti titkot, a gazdasági (kutatási) tevékenység
hez kapcsolódó minden olyan témát, információt, megol
dást, eljárási módszert, adatot, amelynek titokban mara
dásához a munkáltatónak méltányolható érdeke fűző
dik, a közalkalmazott kinevezési okmányában rögzíteni 
kell. Ebben a körben összeférhetetlenségre a munkáltató 
csak abban az esetben hivatkozhat, ha az üzleti titok 
említett módon történő meghatározása a közalkalmazott 
kinevezési okmányában előzetesen megtörtént.

A munkaidő 

(A Kjt. §-ához)

9 . §

Tudományos kutatói munkakörben — kivéve, ha köz
alkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály szerint a 
kutatói tevékenység csak a munkahelyen végezhető — a 
munkahelyen töltendő idő tartama heti két teljes munka
nap.

[A Kjt. 57. §-a (4) bekezdéséhez]

1 0 . §

Évenként öt munkanap pótszabadság jár annak a köz- 
alkalmazottnak, aki a Kjt. hatálybalépésekor a 13. § (1) 
bekezdésének a)—d) pontja szerinti tudományos mun
kakörbe volt besorolva, illetve, akit e rendelet hatályba
lépését követően a 13. § (2) bekezdésének a)—d) pontja 
szerinti tudományos munkakörbe sorolnak be.

[A Kjt. 59. §-a (2) bekezdése a) pontjához]

11- §

A készenlétet követően a közalkalmazottat nem illeti 
meg pihenőidő, ha a készenlét időtartama alatt munkát 
nem kellett végeznie.

A közalkalmazott előmeneteli és illetményrendszere 

[A Kjt. 61. §-a (2) bekezdéséhez]

12. §

A közalkalmazottakat a Kjt. mellékletében meghatá
rozott fokozatok és fizetési osztályok szerint kell besorol
ni, a 13—15. §-okban foglaltak figyelembe vételével.

13. §

(1) Tudományos elnevezésű munkakörbe kell sorolni 
azt a közalkalmazottat, aki a Kjt. hatálybalépése idején

a) kutatóprofesszor;
b) tudományos tanácsadó;
c) tudományos főmunkatárs;
d) tudományos munkatárs;
e) tudományos segédmunkatárs 

munkakörbe volt besorolva.
(2) E rendelet hatálybalépését követően
a) kutatóprofesszor elnevezésű tudományos munka

körbe kell besorolni az Akadémia rendes és levelező 
tagját;

b) tudományos tanácsadó elnevezésű munkakörbe 
kell besorolni a tudomány doktora tudományos fokozat
tal rendelkező személyt;

c) tudományos főmunkatárs elnevezésű munkakörbe 
kell besorolni a tudomány kandidátusa tudományos fo
kozattal és legalább hatéves kutatói, oktatói gyakorlattal 
rendelkező személyt;

d) tudományos munkatárs elnevezésű munkakörbe 
kell besorolni a legalább hároméves kutatói, oktatói gya
korlattal rendelkező személyt, ha az előírt alkalmazási 
feltételnek megfelel;

e) tudományos segédmunkatárs elnevezésű munka
körbe kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki a kuta
tómunkában irányítással vesz részt.

Az a)—d) pontokban meghatározott besorolási felté
telektől eltérni nem lehet.

(3) A kutatói gyakorlati idő csak abban az esetben 
vehető figyelembe, ha a közalkalmazott kutatói munka
terv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált.

(4) A tudományos munkakörbe történő besorolást a 
fizetési osztály betűjele mellett /I. számmal jelölni kell.

(5) A tudományos munkakörbe történő besoroláshoz 
egyetemi végzettség szükséges.
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14. §

Nem tudományos munkakörbe történő közalkalma
zotti besoroláskor a 15. §-ban meghatározott képesítési 
fokozatokra is tekintettel kell lenni.

15. §

(1) Az érdemi feladatokat ellátó közalkalmazottakat 
szakalkalmazott elnevezésű munkakörbe kell besorolni. 
A képesítési fokozatokat (/II.—/VI.) a melléklet tartal
mazza.

(2) A szakalkalmazotti munkakörbe történő képesítési 
fokozat szerinti besorolást a fizetési osztály betűjele mel
lett /II.—/VI. számmal jelölni kell.

[A Kjt. 61. §~a (3)—(4) bekezdéséhez]

16. §

A képesítési és többletkövetelmények alóli ideiglenes 
felmentés és végleges mentesítés iránti kérelmet a mun
káltatói jogokat gyakorló vezető terjesztheti elő, és a 
felmentést, a mentesítést — indokolt esetben, a tudomá
nyos munkakörök kivételével — a munkáltató szerv ve
zetője adhatja meg.

[A Kjt. 68. §-a (3) bekezdéséhez]

17. §

A tizenharmadik havi illetmény összegét a tárgyévet 
követő első hónap végéig kell kifizetni akkor is, ha a 
kifizetés időpontjában a közalkalmazotti jogviszony már 
megszűnt.

[A Kjt. 71. §-a (3) bekezdéséhez]

18. §

A 6. §-ban meghatározott cím pótlékának mértéke az 
A1 fokozat illetményének száz százaléka.

(A Kjt. 75. §-ához)

19. §

A tudományos tanácsadó és a tudományos főmunka
társ elnevezésű munkakörbe sorolt közalkalmazottat il
letménypótlék illeti meg, amelynek mértéke az A1 foko
zat illetményének száz százaléka.

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet 1993. április 15. napjától lép hatályba, 
a tudományos pótszabadsággal kapcsolatos rendelkezé
seket (10. §) azonban 1992. július 1. napja időponttól kell 
alkalmazni.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szociális, egészségügyi, család-, gyer
mek- és ifjúságvédelmi ágazatban történő végrehajtásá
ról szóló 113/1992. (VII. 14.) Korm. rendelet 10. §-a 
hatályát veszti, és a rendelet 1. §-a a következő (3) bekez
déssel egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott munkáltatók
nál foglalkoztatott tudományos kutatói besorolású köz- 
alkalmazottak tekintetében a 49/1993. (III. 26.) Korm. 
rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.”

Dr. Antall József s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelethez

Érdemi feladatokat ellátó, nem tudományos besorolá
sú közalkalmazottak szakalkalmazotti képesítési fokoza
tai és fizetési osztályai:

1. Szakalkalmazott, II. képesítési fokozat, ,,E” fizetési 
osztály

A II. fokozatba kell besorolni azokat a szakalkalma
zottakat, akik egyetemi végzettséget igénylő munkakört 
látnak el.

2. Szakalkalmazott, III. képesítési fokozat, ,,D”fizetési 
osztály

A III. fokozatba kell besorolni azokat a szakalkalma
zottakat, akik főiskolai végzettséget igénylő munkakört 
látnak el.

3. Szakalkalmazott, IV. képesítési fokozat, ,,C” fizetési 
osztály

A IV. fokozatba kell besorolni azokat a szakalkalma
zottakat, akik középiskolai végzettséget és felsőfokú 
szakképesítést igénylő munkakört látnak el.

4. Szakalkalmazott, V. képesítési fokozat, ,,B” fizetési 
osztály

Az V. fokozatba kell besorolni azokat a szakalkalma
zottakat, akik középfokú iskolai végzettséget vagy általá
nos iskolai végzettséget és középfokú szakképesítést 
igénylő munkakört látnak el.

5. Szakalkalmazott, VI. képesítési fokozat,,, A ” fizetési 
osztály

A VI. fokozatba kell besorolni azokat a szakalkalma
zottakat, akik a II., III., IV., V. fokozatba nem sorolha
tók be.
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A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének Határozatai

az 1993. február 23-án tartott üléséről 
(5— 11 számú határozatok)

Irányelvek a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktori Tanácsa szervezetének 

és működése rendjének meghatározásához

A Magyar Tudományos Akadémiáról és a felsőokta
tásról előkészületben lévő törvénytervezetek figyelembe 
veszik, hogy a tudományos fokozatokról nem készül 
külön törvény. Ennek megfelelően a ,,PhD” néven emle
getett tudományos fokozatról, annak megszerzéséről, el
bírálásáról és odaítéléséről a felsőoktatási törvényben 
kíván gondoskodni, a korábbi „tudományok doktora”, 
mint „a Magyar Tudományos Akadémia Doktora” 
(Doctor Academiae Scientiarum Hungaricae, rövidítve: 
Dr. Ac.) fokozat odaítélésére és adományozására pedig 
az akadémiai törvény a Magyar Tudományos Akadémi
át jogosítja fel, amely az adományozás jogát a Doktori 
Tanácsa révén érvényesíti.

Az Akadémia az akadémiai törvény erejével is közgyű
lésére kívánja ruházni az Országos Athenaeum Bizottság 
(a törvénytervezet szövege szerint Athenaeum Bizottság) 
eddigi bevált összetételében leendő megválasztásának jo
gát és feladatát, s e bizottság feladatává tenni, hogy 
meghatározza a Doktori Tanács létszámát és javaslatot 
tegyen a közgyűlésnek a Tanács tagjaira és póttagjaira.

Az Országos Athenaeum Bizottság társelnökei — a 
Bizottság állásfoglalását figyelembe véve — erre a fel
adatra való felkészülés jegyében irányelveket terjesztet
tek az Elnökség elé, amely szerint:
— Célszerűnek látszik, hogy az akadémiai doktori cse

lek vény szervezésének letéteményesei az Akadémia 
tudományos osztályai legyenek, úgy, hogy bizottsági 
hálózatuk végezze el a pályázatoknak azt az első fokú, 
közvetlenül szakmai elbírálását, amelyet mindeddig a 
Tudományos Minősítő Bizottság szakbizottságai vé
geztek. Ez lehet alapja az illetékes tudományos osz
tály állásfoglalásának.

— Az akadémiai doktori fokozat elnyerésének legáltalá
nosabb határozmányait a törvény tartalmazza, az 
Athenaeum Bizottság emellett fontosnak és szüksé
gesnek tartja a fokozat színvonalának megtartása ér
dekében, minden tudományszakban megkövetelhető 
kritérium-rendszer megalkotását. Azért kívánatos, 
hogy ennek kidolgozását a Bizottság végezze el, mert 
annak az első tudományos fokozat megszerzését sza
bályozó kritérium-rendszerrel való összehangolása el
kerülhetetlen. Ugyancsak az Országos Athenaeum 
Bizottságnak kell vállalnia a kritérium-rendszer érvé
nyesülésén való folyamatos őrködést.

— A Doktori Tanács nem elsődlegesen szakmai, hanem 
tudománypolitikai rendeltetésű tudós testület, amely 
a Magyar Tudományos Akadémia elnökségétől füg

getlenül, esetleg személyi azonosságokat is kizárva 
működik. Feladata az akadémiai doktori fokozatok 
odaítélése és adományozása, valamint a tudományos 
utánpótlás helyzetének és alakulásának folyamatos 
figyelemmel kísérése. Munkájáról rendszeresen tájé
koztatja az Akadémia közgyűlését. Tevékenységében 
igen kis létszámú hivatali apparátus segíti.

— Az Akadémiára vonatkozó törvénytervezet mellékle
tét képező Doktori Alapszabályzat a Doktori Tanács 
személyi összetételét a tudományos szakterületek szá
mához igazodóan kívánja az Athenaeum Bizottsággal 
meghatároztatni. Célszerű a „szakterületeknek” 
olyan értelmezése, amely megfelel a Tudományos 
Akadémia szervezetében és gyakorlatában alkalma
zott hármas tudományterületi csoportosításnak, a 
társadalomtudományok, az élettudományok és az 
egyéb természettudományok három nagy tartomá
nyának. Ehhez — és az egyes tudományterületek ki
terjedéséhez mérten — a társadalomtudományok és 
az élet-tudományok részéről 3-3, a természet- és mű
szaki tudományok részéről 4 tag jelölése látszik ará
nyosnak úgy, hogy a tudományterületenkénti 3-3-4 
tag közül a Bizottság 2-2-3-at az Akadémia érintett 
tudományterületei, 1-1-1 -et pedig a Magyar Rektori 
Konferencia ajánlása szerint jelöl. Ugyancsak szüksé
ges a három tudományterület részéről 1 -1 póttag, az 
Akadémia regionális bizottságainak képviseletében 
további 1-1 tag jelölése. Ez utóbbi, szám szerint 5 tag 
bevonása egyrészt az országos áttekintést jelenti. 
Másrészt a regionális bizottságok által ajánlott tagok 
kiválasztása segíthet a Tanács összetételének diszcip
lináris kiegyensúlyozásában.

— A Doktori Tanács a tudományos utánpótlás helyzetét 
az Athenaeum Bizottsággal együttműködve, annak 
tapasztalatait hasznosítva kísérheti figyelemmel. 
Szükség szerint vele együttes üléseken tekinti át az 
utánpótlás alakulását és a szükséges teendőket.

Az előterjesztett irányelvekhez csatolt mellékletekként 
az Elnökség áttekintette az Akadémiára vonatkozó tör
vény tervezetének érintett szövegrészeit, valamint a tör
vény mellékletét képező Doktori Alapszabályzat terveze
tét.

Az „Irányelvek” társelőterjesztői rámutattak arra, 
hogy a Doktori Tanács és az Akkreditációs Bizottság 
együttműködése a jövőben elengedhetetlen. Felmerült 
korábban, hogy a kölcsönösség elve alapján is az Akkre
ditációs Bizottság tagokat jelöljön a Doktori Tanácsba. 
Abból a megfontolásból, hogy az Akkreditációs Bizott
ság nem egyetemeket képviselő tagokkal is rendelkezni 
fog, a hazai egyetemeket összességében megjelenítő Ma
gyar Rektori Konferencia felruházása az említett jelölés
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jogával kiegyensúlyozottabbnak látszik, s az irányelvek
ben ez került megfogalmazásra.

Róna-Tas András lev. tag, az Ideiglenes Országos 
Akkreditációs Bizottság elnöke hozzászólásában egyet
értett ezzel a változattal hangsúlyozva, hogy a Doktori 
Tanács és az Akkreditációs Bizottság közötti szervezett 
kapcsolat, a tudományos továbbképzés és a tudományos 
fokozatok színvonalának biztosítása érdekében nem nél
külözhető. Az intézményes kapcsolat megteremtésének a 
kölcsönös delegálás valóban nem az egyetlen módja, meg 
kell találni a megfelelő megoldásokat.

A vitában többen is rávilágítottak arra, hogy az irány
elvekben elsődleges doktori elbíráló testületként feltünte
tett osztálybizottságok, tudományos ill. szakbizottságok 
jelenlegi tagságának igen számottevő hányada „csak” 
kandidátusi fokozattal rendelkezik, vagy fokozat-nélküli 
szakember. Ugyanakkor mindenképpen elvárandó, hogy 
a doktori cselekvények elbíráló testületéi minimálisan 
olyan színvonalú tudományos fokozattal rendelkezze
nek, mint amelynek az odaítélése ügyében munkálkod
nak. Ez a tény az előterjesztett javaslat megváltoztatását, 
illetve a bizottsági hálózat ehhez mért átalakítását, eset
leg az egyes osztályok doktori tanácsainak és doktori 
fokozatú tagokból álló szakmai bizottságainak létreho
zását igényli.

Mások szóvá tették, hogy a Doktori Tanács javasolt 
összetételű, összesen 15 tagból és 3 póttagból álló testü
letként feltehetően nem lesz képes átfogni a szakmák 
sokféleségét, szakterületenként minimum 7-7 tagot kelle
nejelölni. A területi akadémiai bizottságoknak a Tanács
ban való képviselete nem szolgálja az országos áttekin
tést, ez a regionális bizottságoknak sem feladata. Orszá
gos áttekintésre az osztályok bizottsági hálózata képes.

A Doktori Tanács létszámának és összetételének megál
lapításához szükség van olyan előzetes áttekintésre, amely 
a Tanács és a bíráló testületek működését, kapcsolatrend
jüket modellezi, végiggondolja a doktori cselekvények vár
ható és kívánatos folyamatát és más lehetséges fejleménye
ket. Ezzel kapcsolatban merült fel az a javaslat, hogy az 
eljárást bonyolító adminisztrációs apparátus ne az osztá
lyokhoz széthelyezve, hanem a három nagy tudományte
rülethez csatolva működjék. Az irányelvek további kidol
gozását is arra figyelemmel kell folytatni, hogy még nem 
született meg maga a törvény. Ezért ígéretes a tárgyalt 
tervezet határozati javaslatainak rugalmassága.

Mások ehhez még hozzátették, hogy a modellezés elő
feltétele annak kimunkálása, mi tekinthető és fogadható 
el tudományos teljesítménynek a szóban forgó tudomá
nyos fokozat kapcsán, milyen külföldön ismert fokoza
tokkal ekvivalens a Dr. Ac. A fokozat „DSc.” megjelölé
se azért is volna alkalmasabb, mert vannak megfelelői a 
nemzetközi gyakorlatban. Az irányelvek szerint is kívá
natos a kritérium-rendszer kidolgozása, ezt azonban az 
Akadémia tudományos osztályaiban — a szakmák sajá
tosságainak alapos elemzésével — célszerű elkészíteni, az 
Athenaeum Bizottság generalizáló kritérium-munkála
tait ezek alapozhatnák meg.

Hangsúlyosan merült fel a vitában az a nem kívánatos 
szemérmesség, —- amely mind az előterjesztett irányel
veknek, mind a csatolt Doktori Alapszabályzat tervezet

nek felróható — hogy a Dr. Ac. tudományos fokozatra 
pályázás feltételeként nem mondja ki az egyetemi tudo
mányos fokozat (Ph. D.) meglétének szükségességét. Ez 
nem a kétféle tudományos fokozat közötti hierarchikus 
viszonyt állapítaná meg, hanem a jellegük természetes 
különbözőségét. A Ph. D.-t a pályakezdő fiatal tudósok 
— irányított kutatómunkán alapuló, tanulmányokhoz és 
vizsgákhoz is kötött eljárásban — fogják megszerezni; a 
Dr. Ac. fokozatra viszont folyamatos, önálló, nemzetkö
zi színvonalú tudományos teljesítményt felmutató „éret
tebb” korosztályok pályáznak.

Az előterjesztett „Irányelvek”-hez tájékoztató mellék
letként csatolt akadémiai törvénytervezet jelen témával 
kapcsolatos szövegrészeire reagálva többen felhívták a 
figyelmet arra, hogy a Doktori Tanács javasolt jelölési 
eljárása összeütközésbe kerülhet a törvénytervezet azon 
paragrafusával, amely szerint az Akadémia közgyűlése 
„...megválasztja az Akadémia Doktori Tanácsának 
tagjait és póttagjait.. . ”.

Ugyancsak bírálták a törvénytervezetnek azt a megol
dását, hogy a Tudományos Minősítő Bizottság megszűn
tetése az Akadémia Doktori Tanácsa megalakulásának 
napjával azonos. Különösen aggályosnak ítélték e megol
dás esetén azt a nemkívánatos „örökséget”, hogy a folya
matban maradó „kandidátusi cselekvények” befejezését, 
ezzel összefüggésben 1997-ig kandidátusi fokozatok odaíté
lését a Doktori Tanács végezze. Célszerűbb visszatérni ah
hoz a korábbi elgondoláshoz, hogy a TMB a hátramaradó 
cselekvények befejeződéséig részlegesen tovább működik.

Az Akadémia elnöke hangsúlyozta, hogy a szóban 
forgó témakört továbbra is csak irányelvek szintjén látja 
indokoltnak kezelni, lévén hogy az „alapvetést” jelentő 
(a felsőoktatásra és az Akadémiára vonatkozó) törvé
nyek még tervezetek, így a bennük szereplő testületek 
(mint az Akkreditációs Bizottság, Doktori Tanács stb.) 
és jogköreik változhatnak. Hasznos azonban az a gon
dolkodási folyamat, ami e keretekben is megkezdődött, s 
valóban igen fontos kérdésekben máris állást lehet foglal
ni. Ezek között is nagyon időszerű a jelenleg működő 
Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság által átfo
gott, a Ph. D. doktori programokkal kapcsolatos folya
matok alakulása, a rájuk ható kritérium-rendszer minő
sége, a belőlük levonható tanulságok mérlegelése. Már 
most célszerűnek látszik megvizsgálni, mi okozza azt az 
elzárkózást, ami egyes egyetemi csoportok, programok 
részéről az akadémiai kutatóintézetek szakértői felé meg
nyilvánul. Az intézményes kapcsolatok lehetőségének 
feltárására kéri Róna-Tas András közreműködését.

Hasonlóan világos állásfoglalásra ad alkalmat az a 
vita, ami a TMB megszűnése körülményeit vizsgálta. 
Egyértelmű, hogy a Doktori Tanács átmeneti időre sem 
foglalkozhat kandidátusi fokozat odaítélésével.

Az Elnökség 5/1993. számú határozata

Az Elnökség, felkéri az Országos Athenaeum Bizott
ság társelnökeit, hogy a vitát is hasznosítva folytassa a 
Bizottság az irányelvek alakítását, és az Elnökség 1993. 
márciusi ülésén tegyenek újabb javaslatot.
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Alapvetések egy nemzeti biodiverzitás 
megőrzési stratégia kialakításához

Az előterjesztés tervezetét az Ökológiai Bizottság elő
zetesen megvitatta, majd a Biológiai Tudományok Osz
tálya, valamint — ezt követően, közvetlenül az elnökségi 
ülést megelőzően — az Agrártudományok Osztálya, 
melynek ülésén sok észrevétel hangzott el, az előterjesz
téssel kapcsolatban.

Az előterjesztés bevezetőből és három fő fejezetből állt. 
Az első fejezet a „Társulás-diverzitás, élőhelyvédelem. A 
természetvédelem optimalizálása” kérdéskörrel, a máso
dik fejezet „A taxonómia diverzitás megőrzése és fenn
tartásának további lehetőségei” témakörrel, a harmadik 
fejezet pedig „Biodiverzitás a mezőgazdaságban” téma
körrel foglalkozott.

A vitában felszólalók javasolták, hogy az előterjesztést 
az Agrártudományok Osztálya, á Biológiai Tudomá
nyok Osztálya, valamint a Környezettudományi Elnök
ségi Bizottság, vagy az általuk kijelölt grémium, ill. szak
értők együttesen vitassák meg és egy hónapon belül ké
szítsék el a végleges változatot, hogy annak megállapítá
sai, javaslatai hasznosíthatók legyenek — az Ország- 
gyűlés elé várhatóan májusban kerülő — természetvédel
mi törvénytervezet kidolgozásánál.

Elhangzott, hogy a munkába közgazdászok bekapcso
lása is szükséges az érték fogalmának a témakörrel kap
csolatos helye és szerepe miatt.

Az Elnökség tagjai támogatták az elhangzott javasla
tokat azzal, hogy az utóbbi probléma tisztázására a mun
kálatok második fázisában kerüljön sor.

Az előterjesztés részletes vitájára nem került sor.

Az Elnökség 6/1993. számú határozata

Az Elnökség
1. felkéri az Agrártudományok Osztályát, a Biológiai 

Tudományok Osztályát és a Környezettudományi El
nökségi Bizottságot, hogy együttes ülésen, vagy az 
általuk kijelölt grémium, illetve szakértők ülésén vitas
sák meg az előterjesztést és egy hónapon belül készít
sék el a végleges változatot, (első fázis)

Az ICSU által végzett akadémiai 
intézményértékelés ajánlásainak hasznosítása

Az ICSU — az Akadémia felkérésére — 1992. szep
tember-októberében szakértő csoportokat küldött ki há
rom akadémiai kutatóintézet (SZBK, KKKI, KFKI- 
SzFKI), valamint az MTA központi kutatásirányító ku
tatásszervező tevékenységének értékelésére. Az erről ké
szült összefoglaló jelentés tervezetét, véglegesítés előtt 
1992. novemberében Párizsban műhelyvitának vetették 
alá, amelyen az arra meghívott akadémiai delegáció is 
megtette észrevételeit, melyet nagyrészt figyelembe vet
tek.

A jelentés megállapításait elemezni szükséges — írta az 
előterjesztés — abból a szempontból, mennyiben építhe
tők be a hazai cselekvésrendszer realitásaiba és mennyi
ben tehetők az akadémiai reformfolyamat elemeivé. 
Úgyszintén szükséges annak meghatározása, hogy az 
elvégzendő feladatok, a megteendő intézkedések milyen 
kompetenciaszinten jelentkeznek.

Ennek érdekében az angol nyelvű összefoglaló jelenté
sét az Elnökség tagjai a januári ülésen megkapták azzal, 
hogy annak vitájára, illetve ajánlásainak hasznosítására 
vonatkozó elgondolások megvitatására a februári elnök
ségi ülésen kerül sor. Az Elnökség — 3/1993. sz. határo
zatával — felkérte a főtitkárt, hogy készítsen előterjesz
tést az ajánlások hasznosítására és azt terjessze az Elnök
ség februári ülése elé.

Az előterjesztés minden ajánlásnál megjelöli annak 
szintjét (TPB, MTA, intézeti szintű).

Az I. Általános végkövetkeztetések című fejezet ki
mondja:

— fontos, hogy a Kormány felismerje a tudományos 
kutatás támogatásának szükségességét, ami létfon
tosságú összetevője az ország rövid és hosszú távú 
gazdasági fejlődésének és a kulturális örökség 
megőrzésének. Alapkutatás nélkül a nemzetközi tu
domány eredményei sem adaptálhatók, ezért az alap
kutatást döntően az államnak kell finanszíroznia 
(TPB szint).

— Az Akadémia tűzze ki célul pénzeszközeinek szelektív 
allokálását, illetve átcsoportosítását a minőségi ren
dező elv figyelembevételével; ez igazolhatja autonómi
áját és az ország bizalmának további megőrzését. 
(MTA szint)

— Helyeselhető az MTA „Rombolás nélküli reformra” 
való törekvése, a kutatóintézetekben lévő értékek 
megőrzésére. Az intézethálózatot kevésbé centralizált 
módon kellene irányítani és finanszírozni, jobban tá
maszkodva a peer review nemzetközi gyakorlatára és 
a versenypályázati rendszerre. (MTA szint)

A II. Specifikus ajánlások című fejezet kutatóintéze
tekre vonatkozó része 11 pontban foglalja össze ajánlá
sait, melyek mind a három szintet érintik.

Az értékelés, bírálat című rész 5 pontban, míg a kuta
tásfinanszírozás című rész 14 pontban, a kapcsolat az 
egyetemekkel című rész 4 pontban, a nemzetközi együtt
működésre vonatkozó rész pedig 5 pontban foglalja ösz- 
sze az ajánlásokat, melyek szintén érintik mind a három 
szintet.

A III. Intézetekre bontható ajánlások a Szegedi Bioló
giai Központra 9, a Központi Kémiai Kutatóintézetre 
11, a Központi Fizikai Kutatóintézet Szilárdtestfizikai 
Kutatóintézetre pedig ugyancsak 11 ajánlást fogalmaz
nak meg.

A felszólalók elismerően szóltak a jelentésről, hangsú
lyozva, hogy azt sem túlértékelni, sem alábecsülni nem 
szabad. Javasolták, kapjon nagyobb súlyt az az elv, hogy 
az értékelések eredménye határozza meg a támogatás 
mértékét, továbbá, hogy az 1992. decemberi rendkívüli 
közgyűlés által kiküldött Program Bizottság vegye figye
lembe az ajánlásokat.
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Az Elnökség 7/1993. számú határozata

1. Az Elnökség megtárgyalta az ICSU-nak az Akadémi
át és a magyar tudományos kutatást általában érintő 
ajánlásait és nagyra értékelte az azokban foglalt, előre 
mutató feltevéseket, melyek érvényesítése hozzájáru
lást jelent az akadémiai kutatóhálózat stabilizálásához 
és korszerűsítéséhez.
Felkéri elnökét, hogy az Elnökség nevében is fejezze ki 
köszönetét az értékes szakértői munkáért.

2. A továbbhaladást illetően az Elnökség
2.1 javasolja az elnöknek, hogy az ICSU ajánlások 

országos hatókörű, az Akadémián túllépő részeit 
megfelelő formában terjessze a Tudománypoliti
kai Bizottság elé és kérje azok kormányzati érvé
nyesítését. Az előterjesztés melléklete foglalja ösz- 
sze az Akadémia és intézetei körében megteendő 
intézkedéseket.

2.2 Felkéri a főtitkárt, hogy — a vitában elhangzotta
kat is figyelembe véve — dolgozzon ki intézkedési 
tervet (programot) az ajánlásoknak az Akadémia 
hatókörében foganatosítandó részeire és ezekre 
vonatkozóan az Akadémiai Kutatóhelyek Bizott
sága foglaljon állást.

2.3 Az AKB állásfoglalását követően a főtitkár érvé
nyesítse az ajánlásokat az MTA kutatóhálózatá
ban.

2.4 A sajtó számára készüljön az érvényesíteni szándé
kolt ajánlásokból egy tömörített szöveg, melyet a 
Sajtótitkárság juttasson el a legfontosabb médiu
mokhoz.

Elgondolások országos kutatásértékelési 
tevékenység kialakítására

A bevezető rámutatott, hogy bár az Akadémia kutató- 
intézeteit illetően sok minden történt a megbizható, ala
pos, következményekkel járó kutatásértékelés ügyében, 
az MTA-nak az egész magyar tudományosságot szem 
előtt tartva kell feltétlenül tovább lépnie e kérdésben. 
Azaz nem elégedhet meg azzal, ha kutatóintézetei tudomá
nyos teljesítményéről sokoldalú, reális képet kap, hanem 
hasonló lépésekre van szükség a magyar tudományosság 
egésze, illetve egyes területei vonatkozásában tekintet nél
kül arra, hogy a kutatási tevékenység milyen főhatósághoz 
vagy kutatásfinanszírozó szervezethez tartozik.

Ma már — mint jól ismeretes — szinte minden ország
ban számon kérik az eredményeket a kutatóintézmé
nyektől, értékelik tevékenységüket. Amennyire általános 
a kutatási intézmények felülvizsgálata, értékelése világ
szerte annyira különbözőek a módszerek és eljárások, 
amelyekkel ezt végzik az egyes országokban.

Az előterjesztésnek a „Következtetések a nemzetközi 
gyakorlat alapján” c. fejezete rámutat arra, hogy egy 
kutatóintézményt (intézetek, tanszékek stb.) különböző 
szempontból lehet értékelni. Lehet önmagában nézni az 
intézményben elért összes kutatási és fejlesztési eredmé

nyeket, de lehet ezek közül csak az egyes szakterületeken 
elérteket értékelni, esetleg csak egyes pályázati témákat, 
illetve azok eredményességét. Lehet továbbá vizsgálni a 
szóban forgó intézmények gazdálkodását és lehet a pénz
ügyi, infrastrukturális adatokat arányba állítani az elért 
eredményekkel. Ugyancsak lehet az így kialakult képet 
összehasonlítani más, hasonló intézményekről kialakí
tott megfelelő értékeléssel.

Az egyes országok konkrét tapasztalataira való részle
tes hivatkozás nélkül (az erre vonatkozó adatok számos 
országra vonatkozóan össze vannak foglalva az OMFB 
egyik kiadványában: „Az egyetemek és kutatóintézetek 
értékelése az OECD országokban”, Budapest 1992), az 
előterjesztő — Berényi Dénes alelnök — a következőkép
pen vázolta fel az ezen tapasztalatok alapján követhető 
gyakorlatot.

Az intézetekben, tanszékeken az elnyert pályázatok 
alapján, jóváhagyott projektek keretében végzett kutatá
sokat, ill. ezek eredményeit értékeli a megfelelő alapít
vány, ill. szerv, amelyik az egyes témákra a pályázati 
pénzeket biztosította. Az egyes témacsoportokat, téma
területeket az adott intézetben értékeli egy megfelelő 
szakmai bizottság (pl. az illetékes akadémiai bizottság 
vagy az OMFB szakértő bizottsága).

Mindez azonban még semmiképpen sem az intézmény 
értékelése. Egy intézetben ugyanis pl. általában több 
tématerületet is müveinek. Szükség van tehát egy, az 
intézethez rendelt állandó felügyelő vagy értékelő bizott
ságra, amelyik „integrálja” a különböző szakterületekre 
vonatkozóan a fentiek szerint kialakított bizottsági véle
ményeket, továbbá ezeket szükség szerint kiegészíti bél
és külföldi szakértői véleményekkel. Mindez azonban 
nem elég. Megvizsgálja, megvizsgáltatja az intézmény 
gazdálkodását is és az intézet infrastrukturális költségeit 
(„alapfinanszírozás”) összehasonlítja ezeket az elért 
eredményekkel, az elnyert pályázatokkal stb. Vagyis íté
letet alkot arról, hogy az elnyert témapályázatok volume
ne arányban áll-e azzal az infrastrukturális támogatással, 
amelyet az intézet kap. Munkája azonban ezzel sem ért 
még véget, mert különböző egyéb szempontokat is meg 
kell még vizsgálnia pl. a gyakorlattal való kapcsolat 
sikerességét, a tudományos utánpótlás helyzetét, az egye
temi oktatásban való részvételt stb.

Az egyes intézetekre vonatkozó fentiek szerinti alapos 
értékelés összehasonlítására kell, hogy kerüljön a más 
intézetekre vonatkozó hasonló alapos értékeléssel. Ezt az 
egész intézethálózatra vonatkozó megfelelő bizottság (bi
zottságok, kuratóriumok), kell hogy elvégezze. Egy ilyen 
analízis az alapja kell, hogy legyen az intézet fenntartásá
ra vonatkozó további alapjuttatásnak. A szóban forgó, 
egész hálózatot ellenőrző bizottság, kuratórium személyi 
összetételére nincs mód itt kitérni, de hangsúlyozta az 
előterjesztő, hogy ez is igen fontos kérdés.

Az egyetemek esetében a fentieket megfelelően kell 
alkalmazni, nevezetesen a kutatóintézetnek a tanszék, ill. 
tanszékcsoport felel meg és azt az összehasonlító megmé
retést, amit a kutatóintézetek hálózatára vonatkozólag 
végzünk, itt az egyetem szintjén kell végrehajtani.

Mindezzel azonban nem merítettük ki — írja az előter
jesztés — az értékelési lehetőségeket. Szokásos egy-egy
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ország kiválasztott szakterületét alapos vizsgálat, értéke
lés alá vonni nemzetközi bizottság felkérésével. A leg
utóbbi egy-két évben három ilyenről is tudunk pl. a fizika 
területén (osztrák fizika: Phys. B1.47 1991, pl. 1009; svéd 
fizika: Europhys. News 23 1992, p. 153; dán fizika: Nucl. 
Phys. News 2 No. 3, p. 30). A vizsgálat részletei természe
tesen különbözőek, de a lényeg, hogy a felkért nemzetkö
zi bizottságok alapos munkával (intézmények megláto
gatásával, konzultációkkal, amelyek a publikált, írott 
(intézményektől előzetesen bekért) anyagok tanulmá
nyozását egészítették ki) alakították ki véleményüket a 
szóban forgó terület állapotáról nemzetközi összehason
lításban és azon belül az egyes intézmények helyéről. Az 
értékeléshez javaslatok kidolgozása is járult. Igen fontos, 
hogy a vizsgálat kiterjedt a kérdéses országon belül az 
egész kutatási területre tekintet nélkül arra, hogy az 
egyes kutatóhelyeket ki finanszírozza, ill. hogy milyen 
jellegűek (kutatóintézetek, egyetemi tanszékek stb.). Pl. 
az osztrák vizsgálat keretében összesen 53 (fizikai kuta
tással foglalkozó) kutatóhelyet értékeltek (ezek közül 43 
volt egyetemi oktatási, ill. kutatási egység, a többiek 
főhivatású kutatóintézetek voltak).

Összefoglalva azt állapítja meg az előterjesztés, hogy a 
többirányú, különböző szempontokkal és más-más szer
vek által végzett, egymást esetleg többszörösen kereszte
ző, többoldalú értékelés semmiképpen sem fölösleges, 
ellenkezőleg éppen ez biztosíthatja az értékelés nagyobb 
megbízhatóságát, az esetleges hibák, szubjektív elemek 
kiküszöbölését.

Az előterjesztés „Hazai teendők” c. fejezete szerint 
kétségtelen, hogy különösen a legutóbbi években történ
tek lépések hazánkban a kutatóintézmények értékelésére. 
Példaképpen megemlíti a mezőgazdasági-, és az ipari 
kutatóintézetek, továbbá egyes akadémiai intézetek fe
lülvizsgálatát nemzetközi szervezetek, ill. felkért nemzet
közi összetételű bizottságok által. Folyik az egész akadé
miai kutatóintézeti hálózat mindeddig az országban 
legátfogóbb, részletesen kidolgozott, többlépcsős értéke
lése.

Az is jól ismert, — írja az előterjesztés — hogy az 
OTKA, az OMFB vagy az MTA az AKA esetében meg
felelő szakértelemmel és szigorral bírálja el a hozzá érke
ző pályázatokat, ill. a pályázatok által finanszírozott 
kutatási-fejlesztési témák eredményességét.

Azon túlmenően azonban, hogy a fentiek részleteiben
— nyilván — van még sok tökéletesítési lehetőség, két
ségtelen, hogy a folyamatos és átfogó értékelési rendszer 
kiépítése még hiányzik hazánkban. Különösen hiányzik 
a megfelelő értékelés az egyetemek vonatkozásában, ill. 
az olyan jellegű egész tudományterületre kiterjedő vizs
gálatok sorozata, amelyre az osztrák, svéd és dán példa 
esetében utalt is az előterjesztés.

Végül azzal fejeződik be, — az előterjesztés — ami 
látszólag nem szorosan kapcsolódik a témához, hiszen 
nem kifejezetten intézmény felülvizsgálatra vonatkozik
— hogy nemzetközi pályázat útján szükséges az egyetemi 
tanári, kutatóintézeti osztályvezetői és igazgatói állások 
betöltése. Ismeretes ennek több jelenlegi akadálya, pl. 
pénzügyi vonatkozásban. Nem kétséges azonban, — írja 
az előterjesztő — hogy efelé kell törekedni és meggyő

ződése, hogy kutatóintézményeink eredményességének 
több más fontos feltétele mellett, ez egyik elengedhetetlen 
követelménye.

Az Elnökség tagjai az előterjesztéssel egyetértettek.

Az Elnökség 8/1993. számú határozata

1. Az Elnökség megállapítja, hogy a nemzetközi gyakor
latnak megfelelően nemcsak az akadémia kutatóintéz
mények vonatkozásában, de az egész magyar tudomá
nyosság területén szükség van a kutatás eredményessé
gének értékelésére és ennek megfelelő javaslatok ki
dolgozására.

2. A Magyar Tudományos Akadémiának lényegéből, 
alapvető feladataiból következően élére kell állnia en
nek az ügynek és megfelelő lépéseket kell szorgalmaz
nia országosan.

3. A részletek kidolgozására az Elnökség ad hoc bizott
ság kiküldését tartja szükségesnek, azzal a feladattal, 
hogy javaslatait a legrövidebb időn belül terjessze az 
Elnökség elé. Felkéri Berényi Dénes alelnököt és Láng 
István főtitkárt, hogy a Bizottság személyi összetéte
lére tegyen javaslatot.

A támogatott kutatóhelyek 
pályázati rendszerben történő támogatásával 

kapcsolatos teendők

Az MTA Elnöksége január 12-i ülésén meghozta 
2/1993. sz. határozatát a támogatott kutatóhelyek részé
re pályázati rendszer kidolgozásáról. Ebben felkérte a 
főtitkárt, hogy a vitában elhangzott észrevételek és javas
latok, valamint az azokra adott válaszok alapján dolgoz
za át és tegye közzé a pályázati felhívást.

Mivel időegyeztetési problémák miatt az Elnökség ja
nuár 26-ra tervezett ülését január 12-re kellett előrehozni, 
a témát az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága (AKB) 
csak az elnökségi ülés után, január 14-én tudta megvitatni.

Az AKB ülésén a pályázati rendszerrel kapcsolatban 
élénk vita alakult ki, amelynek során számos új szempont 
merült fel, amelyeket az AKB elnöke — Láng István 
főtitkár — az alábbiak szerint foglalt össze:

1. Az AKB elvileg megfelelőnek tartja a pályázati rend
szert.

2. Az AKB a pályázati rendszer bevezetését illetően az 
alábbi ütemezést javasolja.
2.1 A pályázat kiírására csak a jelenleg folyó felülvizs

gálatot lezáró döntések meghozatala után kerüljön 
sor, ugyanis csak ekkor lehet megbecsülni a várha
tóan felszabaduló összeget — ennek ismerete pedig 
a reális pályáztatáshoz elengedhetetlen. A fentiekre 
való tekintettel viszont fel kell gyorsítani a támoga
tott kutatóhelyek tevékenységének értékelését.
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2.2 A döntéshozatal után rendezni kell a munkajogi 
kérdéseket.

2.3 A pályázat kiírása csak a fenti lépések megtétele 
után célszerű.

3. A felülvizsgálat során kiemelkedőnek minősített kuta
tóhelyeket a pályázati eljárásból ki kell emelni; tőlük 
csupán kutatási koncepciót kell bekérni.

Tekintettel arra, hogy az AKB állásfoglalása nem tel
jes mértékben egyezik meg az Elnökség határozatával 
(különös tekintettel a pályázat közzétételének időpontjá
ra), az előterjesztő kérte, hogy az álláspontok egyeztetése 
érdekében a kérdést az Elnökség ismételten vizsgálja 
meg.

A vitában felszólalók elfogadhatónak tartották az 
AKB által felvetetteket, de a támogatott kutatóhelyek 
felülvizsgálatának befejezésére záros határidő kitűzését 
tartották szükségesnek.

Az Elnökség 9/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. elfogadja az AKB által javasoltakat.

2. Felkéri a tudományos osztályokat, hogy a támogatott 
kutatóhelyek felülvizsgálatát április 30-ig fejezzék be.

3. Felkéri a főtitkárt, hogy ez év közepéig tegye közzé az 
átdolgozott pályázati felhívást.

Az MTA 1993. évi almanachjának kiadása

Az Akadémia 1993. évi májusi közgyűlése új rendes, 
levelező, külső és tiszteleti tagok választásával egybekö
tött, teljes tisztújító közgyűlésként kerül megrendezésre. 
Ez a körülmény az Akadémia 1991. évi Almanachja 
adatait jelentősen érinti és a használhatóság szempontjá
ból elavulttá teszi. A kiadványnak a mindennapi munkát 
segítő, az Akadémia tagjainak, az akadémiai szervezetek
nek (testületi fórumok, intézmények) áttekintését meg
könnyítő szerepét figyelembe véve szükséges, — írja az 
előterjesztés — hogy 1994. májusáig megjelenjen az Aka
démia új, az 1993. év végén érvényes adatokat közlő 
Almanachja. Az előterjesztés egyúttal javaslatot tett szer
kesztőbizottságra is.

Az Elnökség tagjai a javaslattal egyetértettek.

Az Elnökség 10/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. az Akadémia Almanachjának új kiadását határozza el 

az 1993. évi választások és a tisztújítás eredményeit 
figyelembe vevő (akadémai tagválasztásra, az MTA új 
vezetésére, valamint a tudományos bizottsági hálózat
ra vonatkozó) változásokkal;

2. a kiadvány tartalmi és szerkezeti szempontjait érintő 
kérdések felülvizsgálatára, illetve az új kötet szerkesz
tésére az alábbi összetételű szerkesztőbizottságot kéri 
fel:

elnök: Beck Mihály r. t., 
tagok: Jermy Tibor r. t. 

és
Pataki Ferenc r. t.

A kötet szerkesztésével Gerencsér Emilné főtanácsost 
bízza meg;

3. a szerkesztőbizottság az új Almanach tartalmára és 
szerkezetére vonatkozó javaslatát 1993. júniusában 
terjessze az Elnökség elé.

Az „Eötvös József Koszorú” odaítélésének 
előkészítését végző alkalmi bizottság kiküldése

Az MTA 1992. decemberi rendkívüli közgyűlés „Eöt
vös József Koszorú” elnevezéssel kitüntetést alapított, 
amelynek szabályzatát az Elnökség 1/1993. sz. határoza
tával állapította meg. A szabályzat 2.3 pontja szerint a 
kitüntetés odaítélésére, a tudományos osztályoktól beér
kezett javaslatok alapján, előzetesen kiküldött alkalmi 
bizottság tesz javaslatot az Elnökség számára.

Az elnök javasolta, hogy ezen előkészítő munkát — 
hasonlóan az Akadémiai Díjhoz és Újságírói Díjhoz — 
az alelnökökből és a közgyűlés által választott elnökségi 
tagokból álló alkalmi bizottság végezze.

Az Elnökség tagjai a javaslattal egyetértettek.

Az Elnökség 11/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. az 1993. évi „Eötvös József Koszorú” odaítélésének 

előkészítésére az alábbi összetételű alkalmi bizottságot 
küldi ki:
a bizottság elnöke: Halász Béla alelnök 
a bizottság tagjai: Berényi Dénes alelnök 

Ujfalussy József alelnök 
Alföldi Lajos r. t.
Király Tibor r. t.
Ormos Mária 1. t.
Szász Domokos 1. t.
Vámos Tibor r. t.
Vizi E. Szilveszter r. t.

a bizottság titkára: Egri Pál, a Jogi- és Igazgatási Fő
osztály helyettes vezetője

2. A bizottság terjessze javaslatát az Elnökség júniusi 
ülése elé.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

1. Az Elnökség úgy határozott, hogy:
— az áprilisi elnökségi ülést április 20-án tartja
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2. Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette:
— a Rektori Konferencia, a Magyar Tudományos 

Akadémia vezetése és az Akadémiai Kutatóintéze
tek Tanácsa képviselői január 29-i ülésén a közal
kalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítá
sával kapcsolatos megbeszéléséről készült Emlé
keztetőben foglaltakat.

— Az Elnökség 1993. január 12-i ülése óta eltelt idő
szak legfontosabb akadémiai eseményeiről szóló 
beszámolót.

Budapest, 1993. március 4.
Kosáry Domokos 

s. k.

Pályázati felhívások

A Magyar Tudományos Akadémia jelentkezőket keres 
Központi Ellátási Szolgálata költségvetési szerv,

igazgatói

munkakörének betöltésére.

Az MTA KÉSZ tevékenységi köre: alapvetően szolgál
tatási (üzemeltetési, beruházási-lebonyolítási, pénzügyi
gazdasági) és az MTA által meghatározott egyéb felada
tok ellátása.

Az igazgató alapvető irányítási feladatai:
— a működést és annak fejlesztését biztosító célok 

meghatározása és a szervezet ennek megfelelő 
alakítása;

— az intézmény éves költségvetésében és beszámo
lója elkészítésében való irányító közreműködés;

— a szakmai tevékenységek folyamatos vezetői ellen
őrzése és minősítése, különös tekintettel az MTA 
által meghatározott egyéb feladatokra;

— a szervezeti egységek működésének koordinálá
sa, azok vezetőinek irányításával.

A munkakör betöltésének feltételei:
— Közgazdaságtudományi egyetemi, vagy pénz

ügyi számviteli főiskolai végzettség;
— költségvetési szervnél szerzett, legalább 5 éves 

vezetői gyakorlat;
— angol, vagy német nyelvismeret előnyös.

A pályázat tartalmazza a következőket:
— részletes önéletrajzot, a szakmai tevékenység is

mertetésével;
— a jelenlegi munkahely és munkakör rövid ismer

tetését (beosztás, jövedelem), iskolai végzettsé
get, illetve nyelvismeretet igazoló iratok másola
tát;

— erkölcsi bizonyítványt.
Fizetés a közalkalmazotti törvénynek megfelelő be
sorolás szerint.

A pályázatot az MTA Főtitkárának címezve az Értesí
tő megjelenésétől számított 30 napon belül lehet az MTA 
Titkársága Pénzügyi Főosztályára küldeni.
(1051. Budapest, Nádor u. 7.)

a Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési 
Intézet (HASA) kutatói állására

a „Transboundary Air Pollution Project” 
keretében

A HASA nagy erőfeszítéseket tett arra, hogy a tro
poszféra ózon tartalmának csökkentésére szolgáló straté
giák egységes értékeléséhez új interdiszciplináris modellt 
fejlesszen ki.

A sikeres jelentkezőnek légköri kémiában vagy a hozzá 
kapcsolódó ágakban járatosnak kell lennie. A levegő
szennyeződés modellezésében való tapasztalat (lehetőleg 
troposzférikus ózon keletkezésében) feltétlenül szükséges 
a feladat sikeres elvégzéséhez.

A kutatói munkanyelv angol.
A kutatási munkába lehetőleg 1993. júniusában, vagy 

júliusában kellene bekapcsolódni. Az első szerződés 2 
évre szól, a hosszabbítás lehetőségével.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell egy életrajzot, két, 
a témához kapcsolódó publikációt és három ajánló nevét 
és címét (ha lehetséges telefon és FAX számmal együtt).

Jelentkezési határidő: 1993. április 30.
A jelentkezéseket az MTA Magyar Alkalmazott Rend

szerelemzési Bizottság Titkárságára kérjük leadni. (Bp. 
V. Nádor u. 7. I. em. 106)

További felvilágosítás telefonon (117-75-03), vagy sze
mélyesen Sákovics Lídiánál, a fenti címen.

A MEXIKÓI ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS ÉS 
TECHNOLÓGIAI TANÁCS (CONACYT) pályázatot 
hirdet külföldi kutatók számára, a mexikói nemzeti kuta
tásokban történő részvételre. Állampolgárságtól függet
lenül várják felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek 
kutatóinak jelentkezését.

Az intézmény kétféle pályázatot fogad el:

A) Jelentkezhetnek kutatók, akik állandó jelleggel kí
vánnak egyik országos kutatóintézetben dolgozni. 
Ebben az esetben a „CONACYT” az alábbi feltétele
ket biztosítja:
1. Repülőjegy a kutató és családja részére.
2. Lakással kapcsolatos kiadások fedezése.
3. Teljes fizetés a jelentkező kutatói múltja és az intéz

mény bértarifái szerint.
4. Bérkiegészítés és kutatói támogatás az országos 

rendszer vagy az intézményes programok által a 
kutatóknak biztosított keretből.

A 3. és 4. pontban taglalt juttatások egy éves időtar
tamra szólnak, amely juttatásokat maximálisan újabb 
egy évre biztosítják.
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5. A kutatási programokba bevont külföldi kutatók a 
CONACYT által kijelölt projektek megvalósítására 
alapítványi támogatásokban is részesülhetnek attól 
kezdve, hogy bekerültek a mexikói kutatóintézet állo
mányába. A projektek már az intézet munkájába 
történő bekapcsolódás előtt benyújthatók értékelésre.

B) Olyan kutatók jelentkezését is várják akik 3 hónaptól 
egy évig terjedő időszakra kívánnak egy országos 
kutatóintézet munkájába bekapcsolódni.

Ebben az esetben a CONACYT fedezi a repülőjegy 
költségét és fizetést biztosít az A) bekezdés 3. és 4. 
pontja szerint. A CONACYT a külföldi tudósok rész
vételével megvalósuló, már elfogadott projektekhez 
alapítványi hozzájárulást nyújt.

A pályázatoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

1. Azoknak a projekteknek a leírása, amelyekben az 
adott kutatók részt kívánnak venni.

2. Milyen módon, miben nyilvánul meg a részvétel.

A projektek értékelésénél a fő kritérium a projekt 
minősége, a projekthez csatlakozó kutató hozzájáru
lásának jelentősége és a projekt tudományos haszna.

A pályázatokat 1993. július 1-ig bezárólag a CONA
CYT Tudományos Kutatási Aligazgatósághoz kell eljut
tatni. A kiértékelés eredményét szeptemberben közük az 
érdekeltekkel. A CONACYT Tudományos Kutatási Al- 
igazgatósága folyamatosan fogadja a programmal kap
csolatos pályázatokat.

A rendelkezésre álló pénzügyi kereteket minden év 
áprilisában és szeptemberében hozzák nyilvánosságra.

További felvilágosítást ad és a pályázatokat fogadja:

CONBEJO NÁCIÓNÁL DE CIENCIA Y TECNO- 
LOGIA (CONACYT)

AV. CONSTITUYENTES, NUMERO 1046, PLAN
TA BAJA

COL. LOMAS ALTAS, 11950
DELEGÁCIÓN MIGUEL HIDALGO, MEXIKO, 

D. F.

TEL. ÉS ÜZENETRÖGZÍTŐ 327-74-00

Orvosbiológiai Kutatók Tudományos 
Csereprogramja

(Health Scientist Exchange Programs)
(1994. évre)

Az USA — Magyarország közötti tudományos együtt
működés alapján Magyarország évente 12 hónapot vehet 
igénybe ezen program keretében 2—12 hét időtartam
mal. USA-ban a Csereprogramot a Fogarty Internatio
nal Center (FIC) koordinálja. Ugyanezt a programot az 
USA kutatói számára is meghirdetik.

A program célja:

Magasan kvalifikált magyar és amerikai orvosbioló
giai kutatók közötti együttműködés elősegítése a kölcsö
nösen érdekes és fontos egészségügyi tudományos prob
lémák kutatásában. A program célja a közös kutatások, 
illetve projectek beindításának elősegítése.

A program nem támogatja kongresszusi részvételt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— Tudományos életrajzot
— Tudományos közlemények jegyzékét
— Munka tervet
— Az amerikai fogadófél nevét, címét és a fogadó- 

készséget
— Szükséges időtartamot a munkaterv megvalósí

tására
— Angol nyelvtudást

A pályázatot két példányban angol nyelven kell bead
ni, olyan formában, hogy elfogadás esetén a FIC-hez 
elküldhető legyen.

A Fogarty International Center fizeti az USA-n belüli 
utazást, szállást, megélhetési költségeket és betegbiztosítást. 

Az utazás költségét a küldő fél fizeti.
Ezen program keretében évente 5-6 fő utazására van 

lehetőség, akiknek az utazási költségeit az egyezmény 
szerint a Népjóléti Minisztérium fedezi.

A pályázatok beadása folyamatos és a Népjóléti Mi
nisztérium Egészségügyi Tudományos Tanácsa Fogarty 
Ösztöndíj Jelölő Bizottsága címére (1361 Bp. Pf. 1.) kell 
beküldeni.

A pályázatokat a magyar Fogarty Ösztöndíj Jelölő 
Bizottsága bírálja el, évente három alkalommal, október, 
január és április folyamán.

A pályázatot elnyerők utazása 1994. folyamán valósul
hat meg.

A pályázat minden évben meghirdetésre kerül.
A pályázat két fordulóban történik. Az első forduló

ban a pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
— önéletrajz, (születési dátum, egyetem, továbbképzés, 

tudományos fokozat, munkahelyek, munkahely tele
fonszáma, beosztása, egyesületi tagság, stb.)

— az eddig végzett kutatások összegzése, kitérve a dok
tori szakdolgozat 01. disszertáció témájára is, továbbá 
a munkatervben szereplő témával kapcsolatos eddigi 
eredményeire,

— tudományos közlemények jegyzéke
— kutatási terv a tanulmányút alatt, bontva egy, ill. két 

évre, melynek tartalmaznia kell:
a javasolt kutatás címét; 
összefoglalást;
a javasolt kutatás célját, (hipotézis); 
előzetes munkákat a kutatási témában (háttér); 
miért javasolja a vizsgálatot, mi újat ad a jelenlegi 
ismeretekhez (jelentőség);
módszert (javasolt módszerek, azok korlátái, stb.); 
kutatási alanyt (ember, állat, stb.); 
adatok analízisét, hogyan interpretálja az eredmé
nyeket, milyen statisztikai módszereket használ az 
értékeléshez;
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— irodalom a javasolt kutatási területről (naprakész, 
teljes, interpretált)

— javasolt kutatási téma egy ill. két év alatt befejezhető-e, 
melyik része fejezhető be egy év alatt

— Magyarországra való visszatérése után miként hasz
nosítja a tanulmányút alatt szerzett ismereteit.

Fontos annak megjelölése, hogy az USA mely kutató 
intézetében, egyetemén szeretné végezni a kutatásokat, 
kinek a felügyeletével, annak beosztása, kutatási tapasz
talatai. Mellékelni kell a levél másolatát, melyben a java
solt kutatásvezető bizonyítja a fogadókészséget a java
solt témában, ha a pályázó a Fogarty ösztöndíjat elnyeri.

Több magyar, és ha van külföldi kutató megnevezése, 
akik referenciát adnak a pályázó tudományos felkészült
ségéről.

A pályázatot egy példányban kell beadni.
Az első fordulóban a Fogarty Ösztöndíj magyar Jelölő 

Bizottsága bírálja a beküldött pályázatokat. A magyar 
Jelölő Bizottság 3 hónapon belül értesíti a pályázót a 
bírálat eredményéről. A beküldött pályázatok közül 6 
pályázó vehet részt a második fordulóban.

A második fordulóban a munkatervet egyeztetni kell a 
fogadó féllel, a Fogarty International Center által adott 
nyomtatvány szerint. A nyomtatványt csak azok kaphat
ják meg, akik a magyar Jelölő Bizottság szerint a FIC 
követelményeinek megfelelnek. A pályázóknak 5 hónap 
áll rendelkezésre a pályázat FIC szempontok szerinti 
elkészítésére.

A Fogarty International Center szintén bíráltatja a 
pályázatokat, a pályázók felkészültségük, munkatervük 
stb. szerint pontszámot kapnak és az elért pontszámok 
alapján nyerhetik el az ösztöndíjat.

Az ösztöndíj 1994-ben valósulhat meg. Az ösztöndíj 
összege — a kutatási tapasztalattól függően évi kb. 23 ezer 
US dollár.

A FIC 1992-től évente kétszer bírálja el a pályázatokat 
november és március folyamán. Ezért a magyar Jelölő 
Bizottsághoz is két időpontban lehet benyújtani a pályá
zatot.

A pályázatot a Népjóléti Minisztérium Egészségügyi 
Tudományos Tanácsa, Fogarty Ösztöndíj magyar Jelölő 
Bizottsága címére (1361, Budapest, Pf. 1.) kell küldeni. 

A pályázat határideje: 1993. november 15, vagy 
1994. március 1.

FOGADÓÓRÁK

Láng István, a Magyar Tudományos Akadémia főtit
kára minden hétfőn 15,30—17 óra között — bármely 
természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, vala
mint az intézmények vezetőinek más időpontokban is 
rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság elnö
ke szerdán 10—12 óráig, és Harmathy Attila, a Tudomá
nyos Minősítő Bizottság titkára szerdán 10—12 óráig 
tart fogadóórát. Előzetes bejelentés az 1 173-901 hívószá
mú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága

KÖZLEMÉNY

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az Akadémiai Érte
sítő szerkesztője dr. Egri Pál főosztályvezető-helyettes
1993. március 22-én elhunyt.

Temetése 1993. április 16-án 1330-kor lesz az Újpesti 
Megyeri temetőben.

Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
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1993. évi XXII. törvény

az Országos Tudományos Kutatási Alapról

A tudományos kutatások és a kutatási infrastruktúra 
független, széles körű támogatása, a fiatal kutatók támo
gatása, nemzetközi színvonalú tudományos eredmények 
létrehozása érdekében az Országgyűlés az Országos Tu
dományos Kutatási Alapról (a továbbiakban: OTKA) a 
következő törvényt alkotja:

Az OTKA működési feltételei

1. § (1) Az OTKA elkülönített állami pénzalap.
(2) Az OTKA-ból olyan tudományos kutatások, illető

leg azok végzéséhez és az eredmények publikálásához 
szükséges feltételek létrehozása támogatható, amelyektől 
új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, 
módszerek, eljárások kidolgozása várható, ezeken kívül 
az OTKA felhasználható ilyen eredmények létrejöttét 
elősegítő infrastruktúra-fejlesztésre is.

(3) Az OTKA-val a tudományos kutatásért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) jogosult rendelkez
ni.

(4) Az OTKA bevételi forrásai:
a) az állami költségvetésben címzetten megállapított 

támogatási előirányzat;
b) jogi és természetes személyek befizetései, amelyek a 

Ptk. 593—595. §-ai alapján közérdekű kötelezettségválla
lásnak minősülnek;

c) más államok szervei, illetve nemzetközi szervezetek 
támogatásai.

(5) Az OTKA állami költségvetési támogatását az éves 
költségvetési törvényben kell előirányozni. A költségve
tési támogatás rendelkezésre bocsátását — a forrásra 
vonatkozó szabályozásnak megfelelő — finanszírozási 
terv rögzíti.

(6) Az OTKA pénzeszközei nem vonhatók el, pénzma
radványa a következő költségvetési évre átvihető.

Az OTKA szervezete

2. § (1) az OTKA vezető testületé az Országos Tudo
mányos Kutatási Alap Bizottság (a továbbiakban: OT
KA Bizottság), amely elnökből, két alelnökből és 17 
tagból áll. Az egyik alelnök személyére a Magyar Felső- 
oktatási Egyesületek Szövetsége, a másikra az Akadé
miai Kutatóhelyek Bizottsága tesz javaslatot a miniszter
nek.

(2) Az elnököt és az alelnököket határozott időre a 
miniszter nevezi ki. Az OTKA Bizottság tagjai:

a) a Kormány által felkért öt szakértő;
b) az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottságának küldöt

te;
c) az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága által felkért 

egy külföldi szakértő;
d) a Közgyűjtemények igazgatóinak küldötte;

e) a Magyar Felsőoktatási Egyesületek Szövetségének 
három küldötte;

f )  a Magyar Felsőoktatási Egyesületek Szövetsége ál
tal felkért egy külföldi szakértő, valamint

g) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által kül
dött egy szakértő;

h) az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság által kül
dött egy szakértő;

i) a három Szakterületi Kollégium elnöke.
(3) Az OTKA Bizottság keretében Szakterületi Kollé

giumok működnek. E Kollégiumok elnökeit és tagjait
— tudományos kutatással foglalkozó közösségek tudo
mányos fokozattal rendelkező tagjai ajánlásai alapján
— a Bizottság elnöke kéri fel, határozott időre. A Szakte
rületi Kollégiumok működésében a rotáció elve érvénye
sül.

(4) Az elnök feladatai:
a) az OTKA Bizottság véleményének meghallgatásá

val dönt a pénzügyi források fő jogcímek szerinti felosz
tásáról;

b) félévente beszámol az OTKA működéséről a mi
niszternek;

c) képviseli az OTKA-t. E jogkörét esetenként vagy az 
ügyek meghatározott csoportjára nézve az alelnökökre, 
illetve a Bizottság egyes tagjaira ruházhatja át;

d) elkészíti és a miniszter elé jóváhagyásra terjeszti az 
OTKA Szervezeti és Működési Szabályzatát.

(5) Az OTKA Bizottság feladatai:
a) meghatározza a pályázatok támogatásánál kieme

lendő tudományos kutatási irányokat;
b) javaslatot tesz az OTKA költségvetési támogatásá

nak összegére, a források felhasználására, a kiemelt ku
tatási területekre, a felhasználási célokra és a támogatá
sok főösszegeire;

c) javalatot tesz az elnöknek a Szakterületi Kollégiu
mok tagjaira. Összehangolja a Szakterületi Kollégiumok 
döntéseit a pénzügyi lehetőségekkel, és ennek függvényé
ben erősíti meg a Kollégiumok döntéseit;

d) meghatározza az OTKA Bizottság belső működési 
rendjét.

(6) Az OTKA kezelője — a működésével kapcsola
tos technikai, pénzügyi, szervezési és adminisztratív 
feladatokat ellátó — OTKA Iroda (a továbbiakban: 
Iroda).

(7) Az Iroda költségvetési szerv, felügyeletét a minisz
ter látja el. Az Iroda működését az OTKA Bizottság 
elnöke irányítja, kinevezi vezetőjét és alkalmazottait.

(8) Az Iroda működési költségei, ideértve a pályázato
kat véleményező szakértők honoráriumát is, az OTKA-t 
terhelik.

3. § (1) Az OTKA által nyújtott támogatás odaítélése 
nyilvános pályázati rendszerben történik.

(2) A pályázatokat — az OTKA Bizottság javaslata 
alapján — a Bizottság elnöke hirdeti meg.

(3) Az OTKA-ból teljesíthető kiadások:
a) tudományos kutatási témákkal kapcsolatos folyó 

(személyi és dologi) ráfordítások költségeinek fedezése 
(témapályázat);

b) nemzetközi tudományos kutatásban való részvétel;
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c) ösztöndíj, különös tekintettel a fiatal tehetséges 
kutatók lehetőségeinek növelésére;

c) publikálási támogatás elnyerése, valamint
e) a tudományos kutatáshoz (témapályázat, infra

strukturális fejlesztés keretében) szükséges műszerek, be
rendezések, felszerelési tárgyak és más eszközök beszer
zése.

(4) Nem fordítható az OTKA pénzügyi kerete építésre, 
beruházásra, felújításra, ingatlan vásárlására.

(5) A pályázati támogatás nyereségre fedezetet nem 
tartalmazhat.

(6) Egy pályázó egyidejűleg több pályázatot is benyújt
hat.

(7) Egy témapályázatra OTKA-támogatás általában 3 
évre, különletes esetben legfeljebb 5 évre vehető igénybe.

A támogatások odaítélése 
és rendelkezésre bocsátása

4. § (1) A beérkező pályázatokat az OTKA Szakterüle
ti Kollégiumai által felkért magyar és/vagy külföldi szak
értők véleményezik szakmai és költségtervezési szem
pontból. A vélemények alapján a Szakterületi Kollégiu
mok által felkért zsűrik rangsorolják a pályázatokat, és 
javaslatokat tesznek a támogatásra. A rangsor nyilvános. 
Mindezek alapján az OTKA Bizottság által meghatáro
zott kiemelkedő tudományos kutatási irányok figyelem- 
bevételével az OTKA Szakterületi Kollégiuma, a vélemé
nyezésben érintett szakmai kör észrevételezése alapján 
ítéli oda az egyes pályázatok főösszegét, és hagyja jóvá a 
pályázat költségtervének fő tételeit. A Szakterületi Kollé
giumok döntéseiket megerősítésre az OTKA Bizottság
nak megküldik.

(2) A benyújtott pályázatok elbírálására az (1) bekez
désben meghatározott testületek évente legalább két al
kalommal üléseznek. A döntésnél figyelembe veszik a 
pályázó korábbi eredményességét.

(3) A pályázókat az OTKA Iroda az OTKA Bizottság 
döntését követő 30 napon belül értesíti a döntésről. Az 
OTKA Bizottság döntését köteles nyilvánosságra hozni.

5. § (1) Az OTKA Bizottság a pályázatot elnyerővel 
két hónapon belül szerződést köt.

(2) Ha a kutatás feltételeit valamely szervezet biztosít
ja, akkor az OTKA-ból nyújtott támogatás összegét a 
pályázatban megjelölt ezen kutatóhely bankszámláján 
kell — a pályázó rendelkezési jogának biztosításával 
— kezelni. A támogatás terhére fizetési és teljesítési elkö

telezettséget csak a témavezető vállalhat, és költségek 
csak írásos rendelkezése szerint számolhatók el, kivéve a 
rezsitérítés és kezelési költség összegét.

(3) Az infrastrukturális pályázatok útján elnyert támo
gatások felhasználásának feltételeit az OTKA Bizottság 
elnöke és a pályázatot elnyert közötti megállapodás, 
valamint az OTKA Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza.

A támogatások eredményeinek értékelése

6. § (1) A pályázatok útján elnyert támogatás felhasz
nálásáról, a kutató munkának a pályázó által benyújtott 
és a Szakterületi Kollégium által jóváhagyott terv szerinti 
előrehaladásáról az OTKA Bizottság — bírálói szakvéle
mény alapján — évente köteles meggyőződni, és szükség 
esetén a támogatás módosításáról vagy megszüntetéséről 
dönteni. Az első értékelés az első teljes kutatási év mun
kájának minősítésével kezdődik.

(2) A kutatás (szerződés szerinti) befejezésekor a tevé
kenység eredményességét és a pénzeszközök felhasználá
sát a 4. §-ban meghatározott testületek (az ott szabályo
zott jogkörökkel) értékelik.

(3) A szerződés időtartamán belül az eredetileg jóvá
hagyott támogatás maradványa az évek között átvi
hető.

(4) A fel nem használt pénzeszközökről, az állóeszkö
zökkel, készletekkel való további rendelkezés jogáról a 
szerződés lejártakor, az eredmény értékelésével is össze
függésben az OTKA Bizottság elnöke dönt. Az eszközök 
a szerződés érvényességi időtartama alatt az OTKA tu
lajdonát képezik.

(5) Az OTKA Bizottság az Országos Műszaki Fejlesz
tési Bizottsággal közösen értékeli az innovációra alkal
mas pályázati eredményeket.

(6) Az OTKA Bizottság — a megállapodásban rögzí
tett időszakonként — értékeli az infrastrukturális pályá
zatok útján rendelkezésre bocsátott pénzeszközök fel- 
használását.

7. § (1) E törvény kihirdetése napján lép hatályba. Egy
idejűleg hatályát veszti az Országos Tudományos Kuta
tási Alapról szóló 99/1990. (XII. 3.) Korm. rendelet.

(2) Az OTKA az (1) bekezdésben megjelölt Országos 
Tudományos Kutatási Alap jogutódja.

Göncz Árpád s. k., Szabad György s. k.,
a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének Határozatai

az 1993. március 30-án tartott üléséről 
(12—22. számú határozatok)

Irányelvek a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktori Tanácsa szervezetének 

és működése rendjének meghatározásához

Az Elnökség az 1993. február 23-i ülésén úgy határo
zott (5/1993), hogy az azonos címmel megtárgyalt javas
latot az Irányelvek előterjesztői, az Országos Athenaeum 
Bizottság társelnökei, a vitában kiforrott szempontokkal 
kiegészítve és a Bizottság véleményének megfelelően át
alakítva bocsássák az Elnökség márciusi ülése elé.

Az ezek szerint újra tárgyalt és módosított Irányelvek
ben az Athenaeum Bizottság a Doktori Alapszabályzat
ban megjelölt felhatalmazása és kötelezettsége szerint a 
Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának lét
számát 25 főben és 3 póttagban határozta meg. Úgy véli, 
ajánlatos a Doktori Tanács szakmai összetételét úgy kiala
kítani, hogy a társadalom- és az élettudományokat 6-6 tag, 
a természet és műszaki tudományokat 8 tag képviselje a 
Tanácsban. Ezt a létszámot egészítse ki a regionális bizott
ságokból választandó további 5 tag. A jelölésben és a 
választásban célszerű figyelemmel lenni a tudományok 
doktorainak bevonására a Doktori Tanács munkájába.

Az Országos Athenaeum Bizottság kívánatosnak tart
ja, hogy a 25 tag közül 15 a Magyar Tudományos Akadé
mia, 10 tag a Rektori Konferencia ajánlása alapján ve
gyen részt a Doktori Tanácsban. A szakmai és képviseleti 
arányok harmóniáját a közgyűlési választást megelőző 
jelölések közben célszerű az érintett testületek megegye
zésével előkészíteni, bár a Doktori Tanács tagjait nem a 
testületek delegálják, hanem a közgyűlés választja. En
nek érdekében szükséges mind az MTA, mind az MRK 
részéről a megjelölt számaránynak megfelelő létszámnál 
több jelöltet állítani.

A Doktori Tanács a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökségétől függetlenül, esetleges személyi azonosságo
kat is kizárva működik. Feladata az akadémiai doktori 
fokozat odaítélése és adományozása, valamint a tudomá
nyos utánpótlás helyzetének és alakulásának folyamatos 
figyelemmel kísérése. Munkájáról rendszeresen tájékoz
tatja az Akadémia közgyűlését. Tevékenységében rendel
tetésének megfelelő, viszonylag kis létszámú hivatali ap
parátus segíti.

Célszerűnek látszik és a Doktori Alapszabályzat terve
zete szellemének is megfelel, hogy az akadémiai doktori 
cselekmény szervezésének letéteményesei az Akadémia 
tudományos osztályai legyenek. A pályázatoknak azt az 
első fokú, közvetlenül szakmai elbírálását, amelyet a 
fokozatok odaítélésének eddigi rendszerében a Tudomá
nyos Minősítő Bizottság szakbizottságai végeztek, a tu
dományos osztályok bizottsági hálózatának kell átven
nie. A bizottságok újjáalakításában figyelemmel kell len
ni arra, hogy hálózatuk egyrészt lehetőleg egyenletesen

fedje a tudományterületek mezejét, másrészt, hogy össze
tételükben képviseljék a fokozat tudományos színvona
lát. Erről az osztályok a maguk feltételei és szükségletei 
szerint gondoskodnak. Az Országos Athenaeum Bizott
ság ennek érdekében ajánlja, hogy az Akadémia tudomá
nyos osztályai hozzák létre a maguk Doktori Tanácsait.

Az akadémiai doktori fokozat elnyerésének legáltalá
nosabb határozmányait a törvény tartalmazza. Fontos és 
szükséges azonban, hogy a minden tudományszakban 
megkövetelhető kritériumok rendszerét — a tudományos 
osztályok és bizottságaik specifikus határozmányait is 
figyelembe véve — az Országos Athenaeum Bizottság 
dolgozza ki, hangolja azt össze színvonala szerint az első 
tudományos fokozat megszerzését szabályozó követel
ményrendszerrel, tekintettel a két fokozat természetes 
illeszkedésére, és őrködjön folyamatosan a kritérium- 
rendszer érvényesülésén.

Az Országos Athenaeum Bizottság az egyértelműség 
és a nemzetközi összehasonlíthatóság kedvéért ajánlja a 
fokozat megjelölésére alkalmasabb Doctor Scientiarum 
(DSc.) elnevezés bevezetését.

A Doktori Alapszabályzat az Athenaeum Bizottság fel
adatává teszi egyebek között az Akkreditációs Bizottság
gal való együttműködést. Nem kevésbé fontos azonban az 
Akkreditációs Bizottság és a Doktori Tanács rendszeres, 
intézményes együttműködése. Ennek a „háromszögnek” a 
tevékenységét szervezetten összehangolni és rendszeresen 
működtetni a törvények életbelépése után, a napi gyakor
lat alakulását is figyelembe véve lesz lehetséges.

A tudományos fokozatok odaítélése új rendjének beve
zetésével a Tudományos Minősítő Bizottságnak, mint jogi 
személyként működő intézménynek, szükségképpen meg 
kell szűnnie. A Magyar Tudományos Akadémia Doktori 
Tanácsának azonban nem lehet feladata az így ellátatlanul 
maradó kandidátusi és „tudományok doktora” fokozatok 
iránti, folyamatban lévő pályázatok közvetlen gondozása, 
és az ehhez szükséges apparátust sem hozhatja létre a 
Tudományos Minősítő Bizottság átmeneti pótlására. 
Megoldásul kínálkozik a Tudományos Minősítő Bizottság 
apparátusának szükség szerinti további működtetése, már 
nem önálló intézményként, hanem az újonnan működésbe 
lépő intézmények valamelyikének felügyeletével. Kérdé
sessé válik azonban, hogy ebben a szerkezetben ki adomá
nyozza a fokozatokat.

Az Országos Athenaeum Bizottság ajánlja az Elnök
ségnek efelől mielőbbi megbeszélés kezdeményezését 
Mádl Ferenc művelődési és közoktatási miniszter úr ve
zetésével, az Akadémia, az Ideiglenes Akkreditációs Bi
zottság és a Tudományos Minősítő Bizottság elnökének 
részvételével.

Lipták András lev. tag, az Országos Athenaeum Bi
zottság Magyar Rektori Konferenciát képviselő társel
nöke tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Konferencia
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kész az Irányelvek szerint rá háruló jelölési javaslatot a 
közeljövőben napirendre tűzni.

A vitában hozzászólók további részletkérdéseket vetet
tek fel, részben a doktori eljárásokkal, az elbírálás rendjé
vel, a kritériumrendszerrel, részben a jelenlegi minősítési 
rendszerből való átmenet problémáival kapcsolatban.

Az MTA elnöke az ilyen részletekkel kapcsolatban 
megjegyezte hogy azokat a majdani Doktori Tanács, az 
Akadémia osztályai és az Athenaeum Bizottság fogják 
elemezni és kidolgozni. Fontos azonban, hogy az előter
jesztett javaslat szerint az átmenet kérdése a hatáskörrel 
rendelkező érintettek közreműködésével rövidesen ol
dódjon meg, továbbá, hogy a javasolt módon jelölendő 
Doktori Tanácsot az 1993. évi rendes közgyűlés válassza 
meg azzal, hogy az működését az akadémiai törvény 
életbelépésével kezdi meg.

A vitáról szó szerinti jegyzőkönyv készült.

Az Elnökség 12/1993 számú határozata

Az Elnökség:
1. egyetért a Magyar Tudományos Akadémia Doktori 

Tanácsa szervezetének és működési rendjének megha
tározását célzó irányelvek előterjesztett tervezetével;

2. a „Magyar Tudományos Akadémia Doktora”, illetve 
a Doctor Scientiarum fokozat elnyeréséhez szükséges 
kritériumrendszer kidolgozását az Országos Athenae
um Bizottság feladatának tekinti, és javasolja a Dok
tori Alapszabályzat tervezetét ennek megfelelően ki
egészíteni;

3. felkéri az Országos Athenaeum Bizottságot, hogy az 
előterjesztésben foglaltak szerint tegyen jelölési javas
latot a Magyar Tudományos Akadémia 1993. évi ren
des közgyűlésének a Doktori Tanács 25 tagjára és 3 
póttagjára;

4. a tudományterületek szerint illetékes alelnökök 
feladatává teszi, hogy a jelölések előkészítésében mű
ködjenek együtt az Országos Athenaeum Bizottsággal;

5. az 1993. májusi közgyűlés napirendjére tűzi a Határo
zat 3. pontja szerint jelölendő Doktori Tanács megvá
lasztását azzal, hogy az működését az akadémiai tör
vény életbelépésével kezdi meg;

6. felkéri az Akadémia elnökét, hogy kezdeményezzen 
tárgyalást Mádl Ferenc művelődési és közoktatási mi
niszter úr vezetésével, az érintett testületek elnökeinek 
részvételével a tudományos minősítés új rendjének 
életbeléptetése folytán szükségessé váló átmeneti in
tézkedések felől.

Javaslat
rendes és levelező tagok 

1993. évi közgyűlési választására

Az Akadémia Alapszabályaihoz csatlakozó Testületi 
Ügyrend 1.1 pontja szerint „Az elnökség . . .  a közgyűlé
si rendes ülésén terjeszt elő javaslatot új tagok választásá-

Ennek alapján szabta meg az Elnökség — 46/1991 sz. 
határozatával — a tagválasztás előkészítésének ütemter
vét, melynek megfelelően a tudományos osztályok 1993. 
január 4. és február 15. közötti üléseiken szavaztak az 
ajánlásokról, majd a 24/1992 sz. elnökségi határozattal 
kiküldött (az alelnökökből álló, Halász Béla alelnök által 
vezetett) Előkészítő Bizottság az osztályjelölések alapján 
javaslatot terjesztett az Elnökség március 30-i ülése elé.

A tudományos osztályokra 26 fő rendes és 151 levelező 
tag választására érkezett ajánlás.

Az osztályokon — titkos szavazással — 26-ból 25 
rendes tag jelölt megkapta az „igen” szavazatok több 
mint 50%-át. Számuk 24 főre csökkent, mert az eljárás 
közben elhunyt Barabás Zoltán a IV. Osztály tagja. A
VI. Osztály Simon Károlyt (77 éves), a műszaki tudo
mány doktorát levelező tagnak, majd rendes tagnak is 
megszavazta. Ez nincs összhangban az Alapszabály 9. § 
(2) bekezdésével, mely szerint „rendes taggá az a levelező 
tag választható, aki levelező tagságának elnyerése óta 
kiemelkedő tudományos eredményeket ért el.” Az elmúlt 
évtizedekben nem is volt rá példa, hogy a közgyűlés 
doktort rögtön rendes tagnak válasszon. Az elmúlt évek 
rehabilitációi esetében is a levelező taggá választást köve
tő rendes közgyűlésen történt meg a rendes taggá válasz
tás.

Az Előkészítő Bizottság most is ezt indítványozta, és 
ennek alapján 23 rendes tag választását javasolta, amivel 
az Elnökség egyetértett.

Levelező tagságra 151 főt ajánlottak. Közülük a VIII. 
Osztály — majd az Elnökség — Somogyi Pétert állandó 
külföldi munkavállalása miatt külső taggá javasolta.

Az osztályokon érvényes titkos szavazással 42 jelölt 
— közülük 5 korhatár feletti — kapta meg az elfogadás
hoz szükséges „igen” szavazatok több mint 50%-át. Idő
közben elhunyt Entz Géza (80 éves), a művészettörténeti 
tudományok doktora.

Az Alapszabály 12. § (1) bekezdés értelmében „A 70 
évesnél fiatalabb akadémikusok száma egyidejűleg legfel
jebb 200 fő lehet” . Az MTA hazai tagjainak száma (III. 
30-án) 263 fő. Közülük 70 év alatti 171 fő, a választható 
új korhatár alatti levelező tagok száma tehát 29 fő.

Az Előkészítő Bizottság 26 korhatár alatti és 2 korha
tár feletti új levelező tag választását ajánlotta a követke
ző indokok alapján

1. A tagválasztással kapcsolatos irányelvekről szóló 41/ 
1992 sz. határozatában az Elnökség leszögezte, hogy 
nem kívánatos a 70 éven felüli levelező tagjelöltek 
nagyobb számban történő felvétele. Ezért a Bizottság 
e csoportba tartozók közül csak azok megválasztását 
javasolta, akiket az osztályok csaknem egyhangúlag 
jelöltek. E feltételnek két jelölt (Bartha Adorján IV. O. 
és Simonyi Károly VI. O.) felelt meg.

2. A korhatár alatti szavazattöbbséget kapott jelöltek 
közül osztályonként általában három olyan személy 
megválasztását javasolta a Bizottság, akiket 60%-nál 
nagyobb arányban szavaztak meg az osztályok.

3. A III. Osztály esetében a sorrendben 4. helyen szereplő 
jelölt (Jánossy András) Elnökség általi támogatását is 
javasolta a Bizottság, mivel az első három helyezett
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matematikus és ő fizikus (64% igen szavazatot ka
pott). Ugyancsak javasolta a Bizottság, hogy az El
nökség vegye fel az általa javasolandók közé a VII. 
Osztály 4. jelöltjét, Vértes Attilát, akit az Osztály igen 
jó szavazati aránnyal (74%) jelölt.

4. Az I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya levele
ző tagjelöltek közül 1993. január 8-i ülésén egy korha
tár alatti (Szegedy-Maszák Mihály) és egy 70 év feletti 
jelöltet (Vargyas Lajos) szavazott meg.
Az I. Osztály február 8-án ezt az eredményt újabb 
szavazással módosítani próbálta. Ezen Bécsy Tamás, 
Ecsedy Ildikó és Kiss Lajos (70 éven felüli) kapott 
szavazattöbbséget.
A Bizottság a második szavazást nem tartotta érvé
nyesnek, ezért — figyelembe véve az 1. pontban emlí
tetteket is — csak Szegedy-Maszák Mihály Elnökség 
általi támogatását javasolta.
A fennmaradó 3 hely betöltésével kapcsolatban a Bi
zottság a következőkre hívta fel az Elnökség figyelmét:

a 26 korhatár alatti jelölt között a társadalomtudo
mányok képviselőinek az aránya igen kedvezőtlen 
(a 26-ból mindössze 5). Ezért megfontolásra aján
lott a II. és a IX. Osztályon szerény szavazattöbbsé
get kapottak közül további két személyt javasolni 
megválasztásra, figyelembe véve az osztályokon be
lüli tudományszakok megfelelő arányú képviseletét. 
Elvileg nem kizárt — írta az előterjesztés — hogy az 
Elnökség, a Bizottság véleményével ellentétben, az
I. Osztálynak az előzőekben már említett szavazási 
eljárását elfogadhatónak tartja. Ez esetben az Osz
tály által utólag megszavazott három jelölt (Bécsy 
Tamás, Ecsedy Ildikó és Kiss Lajos 70 éven felüli) is 
megfelel a korábban említett feltételeknek és felve
hető az Elnökség által javasoltak közé.
Az esetlegesen még fennmaradó üres helyre a jelölt 
kiválasztására a Bizottság az Elnökség állásfoglalá
sát kérte.

A Bizottság elnöke, az üres helyek betöltésére is kitérő 
szóbeli bevezetőjében, a diszciplínák közötti arányok 
szükséges korrekcióira figyelemmel, a II. Osztály terüle
téről Nyíri J. Kristóf (filozófus) megválasztását ajánlotta 
— aki az osztályszavazáson azonos számú „igen” mellett 
a „nem” szavazatok nagyobb száma miatt következett 
Szabó Miklós (régész) után — továbbá a IX. Osztály 
területéről Szentes Tamás (közgazdász).

Emlékeztet a Bizottság elnöke — és később más felszó
lalók is — az Alapszabály 8. § (4) bekezdésére, mely 
szerint „Az Elnökség az Osztály által meghatározott 
sorrendet csak akadémiai érdekből változtathatja meg. 
Ehhez ki kell kérnie az illetékes Osztály egyetértését, s a 
változtatást a közgyűlési előterjesztésben meg kell indo
kolnia”.

A vita során az I. Osztály elnöke emlékeztetett a két
szeri szavazás körülményeire, illetve kiváltó okaira — 
ideértve a szavazatok nagy szóródását is —, a létszám- 
csökkenésre, egyes tudományterületek gyengülő képvise
letére és arra, hogy az I. Osztályon a legmagasabb az 
átlagéletkor. Kérte, hogy az Elnökség fogadja el az Osz
tály következő jelölési sorrendjét: 1. Szegedy-Maszák

Mihály, 2. Vargyas Lajos (70 év feletti), 3. Kiss Lajos (70 
év feletti), 4. Bécsy Tamás, 5. Ecsedy Ildikó és — Szege
dy-Maszák Mihály mellett — további helyeket kért.

Az I. Osztály jelölésével kapcsolatos felszólalások a 
Bizottság javaslatával értettek egyet, s így az Elnökség a 
második szavazást nem tartotta érvényesnek.

A II. Osztály elnöke mindkét jelöltjük megválasztását 
szorgalmazta, illetve — az Elnökség sorrendváltozatatá- 
sa esetén — emlékeztetett az Alapszabály 8. §-a szerinti 
teendőkre.

Támogató felszólalások hangzottak még el Nagy Ist
ván, a műszaki tud. doktora, Inczédy János, a kémiai 
tud. doktora, és Patthy László, a biológiai tud. doktora 
megválasztása mellett is.

Többen javasolták, hogy a jövőben az előterjesztések 
— és ne csak a mellékletek — tüntessék fel a jelöltek 
életkorát is.

Az MTA elnöke a vita összefoglalójában emlékeztetett 
arra, hogy az Alapszabály 8. §-a, illetve a Testületi Ügy
rend 6. pontja értelmében az Elnökségnek a közgyűlés 
számára egyértelműen le kell írnia, hogy kiket javasol 
megválasztásra, de meg kell neveznie az osztályok által 
megszavazott, de az Elnökség által nem javasolt jelölte
ket is.

A vita végére kialakult az a többségi vélemény, hogy az 
Elnökség a 3 üres hely betöltésére Nyíri J. Kristófot (II. 
Osztály), Nagy Istvánt (VI. Osztály), Szentes Tamást 
(IX. Osztály), továbbá korhatár felettiként Inczédy Já
nost (VII. Osztály) javasolja.

Ezt követően került sor a titkos szavazásokra.

Az Elnökség 13/1993. számú határozata

Az Elnökség, titkos szavazással, a következő határo
zatot hozta:

I .

Az Elnökség javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg 
az alább felsorolt 23 levelező tagot az Akadémia rendes 
tagjává.

1. Ritoók Zsigmond I. Osztály
2. Niederhauser Emil II. Osztály
3. Almási Miklós II. Osztály
4. Ormos Mária II. Osztály
5. Sólyom Jenő III. Osztály
6. Csáki Csaba IV. Osztály
7. Győrffy Béla IV. Osztály
8. Horn Péter IV. Osztály
9. Klement Zoltán IV. Osztály

10. Gáti István V. Osztály
11. Csurgay Árpád VI. Osztály
12. Finta József VI. Osztály
13. Keviczky László VI. Osztály
14. Körös Endre VII. Osztály
15. Burger Kálmán VII. Osztály
16. Hargittai István VII. Osztály
17. Vida Gábor VIII. Osztály
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18. Székely György VIII. Osztály
19. Garay András VIII. Osztály
20. Erdős Tibor IX. Osztály
21. Mádl Ferenc IX. Osztály
22. Ádám Antal X. Osztály
23. Kovács Ferenc X. Osztály

II.

Az Elnökség javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg 
a tudományok alább felsorolt 32 doktorát — közülük 3 
korhatár feletti — az Akadémia levelező tagjává.

Korhatár alattiak közül

1. Szabó Miklós II. Osztály
2. Mihály György III. Osztály
3. Horváth József IV. Osztály
4. Frang Dezső V. Osztály
5. Juhász-Nagy Sándor V. Osztály
6. Kálmán Alajos VII. Osztály
7. Patthy László VIII. Osztály
8. Verő József X. Osztály

Korhatár felettiek közül

1. Vargyas Lajos I. Osztály

Korhatár alattiak

1. Szegedy-Maszák Mihály I. Osztály
2. Marosi Ernő II. Osztály
3. Glatz Ferenc II. Osztály
4. Nyíri János Kristóf II. Osztály
5. Totik Vilmos III. Osztály
6. Győry Kálmán III. Osztály
7. Laczkovich Miklós III. Osztály
8. Jánossy András III. Osztály
9. Dohy János IV. Osztály

10. Várallyay György IV. Osztály
11. Spät András V. Osztály
12. Papp Gyula V. Osztály
13. Gáspár Zsolt VI. Osztály
14. Roska Tamás VI. Osztály
15. Vájná Zoltán VI. Osztály
16. Nagy István VI. Osztály
17. Bérces Tibor VII. Osztály
18. Tőke László VII. Osztály
19. Gál Sándor VII. Osztály
20. Vértes Attila VII. Osztály
21. Gráf László VIII. Osztály
22. Borhidi Attila VIII. Osztály
23. Friedrich Péter VIII. Osztály
24. Harmathy Attila IX. Osztály
25. Cseh-Szombathy László IX. Osztály
26. Szentes Tamás IX. Osztály
27. Géczy Barnabás X. Osztály
28. Major György X. Osztály
29. Bárdossy György X. Osztály

Korhatár felettiek

1. Bartha Adorján IV. Osztály
2. Simonyi Károly VI. Osztály
3. Inczédy János VII. Osztály

III.

A tudományos osztályok által jelölt (érvényesen meg
szavazott), de az Elnökség által megválasztásra nem ja
vasoltak a következők.

IV.

Az Elnökség
1. felkéri a Filozófiai és Történettudományok Osztályát, 

hogy az Alapszabály 8. § (4) bek., illetve a Testületi 
Ügyrend 6.2 pontja értelmében osztályülésen titkos 
szavazással határozzon az Elnökség azon állásfoglalá
sáról, mely szerint — akadémiai érdekből, a tudo
mányterületek képviseletét figyelembe véve — megvál
toztatja az osztálysorrendet (3. Szabó Miklós, 4. Nyíri 
J. Kristóf) és Nyíri J. Kristófot javasolja a közgyűlés
nek megválasztásra;

2. szükségesnek tartja, hogy a jövőben a tagválasztásra 
vonatkozó előterjesztések — és ne csak a mellékletek 
— tüntessék fel a jelöltek életkorát is.

Javaslat
tiszteleti és külső tagok 

1993. évi közgyűlési választására

Az Akadémia Alapszabályai 15. §-a szerint az Akadé
mia tiszteleti tagjának választhatja meg azt a külföldi 
állampolgárságú tudóst, aki tudományterületét nemzetkö
zileg kiemelkedő színvonalon műveli és a magyar tudo
mány megkülönböztetett megbecsülésére tarthat számot.

Az 1993. évi tagjelölés keretében 21 fő tiszteleti tagra 
érkezett ajánlás a tudományos osztályokhoz.

A tudományos osztályokon titkos szavazással a tiszte
leti tagjelöltek közül 20 fő kapta meg az „igen” szavaza
tok több mint 50%-át.

Az Elnökség 24/1992 sz. határozatával bizottságot 
küldött ki a tagválasztás előkészítésére. A bizottság meg
tárgyalta a tudományos osztályokhoz beérkezett javasla
tokat és ajánlotta valamennyi többségi szavazattal tiszte
leti tagnak javasolt jelölt megválasztását.

Az Alapszabályok 16. §-a szerint az Akadémia külső 
tagjává választhatja meg azt a külföldi, magát magyar
nak valló kutatót, aki szaktudományát az akadémiku
soktól elvárt szinten műveli és a hazai tudományos élettel 
szoros kapcsolatot tart.
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Az 1993. évi tagjelölés keretében 49 fő külső tagra 
érkezett ajánlás a tudományos osztályokhoz.

A tudományos osztályokon titkos szavazással a külső 
tagjelöltek közül 31 fő kapta meg az „igen” szavazatok 
több mint 50%-át.

A többségi szavazatot kapottak száma — mutatott rá 
az előterjesztés — osztályonként nagy eltérést mutatott. 
Az I. Osztály nem javasolt senkit, a II. és a VI. Osztály 
egy-egy személyt, viszont a VIII. Osztály nyolc főt.

A bizottság megtárgyalta a tudományos osztályokhoz 
beérkezett ajánlásokat és azt javasolta, hogy az idei év
ben megválasztásra kerülő külső tagok száma ne haladja 
meg a választható levelező tagokét. (29 fő)

Ezen javaslat elfogadása esetén a bizottság indítvá
nyozta az osztályok által előterjesztett valamennyi jelölt 
megválasztását, kivéve a VIII. Osztályt. Itt annak a két 
jelöltnek (Aszalós Adorján, Óvári Zoltán) a megválasz
tását nem javasolta a bizottság, akik az osztály-szavazá
son a legkevesebb „igen” szavazatot kapták.

Az Elnökség tagjai elfogadták a bizottság javaslatát, 
de a megválasztásra nem javasolt két külső tagjelölt 
egyikét illetően is hangzott el támogató felszólalás.

Az Elnökség — titkos szavazással — a következő 
határozatot hozta.

Az Elnökség 14/1993 számú határozata

Az Elnökség javasolja a közgyűlésnek, hogy válassza 
meg az Akadémia

I .

tiszteleti tagjává a tudományos osztályok által megszava
zott mind a 20 jelöltet, név szerint a következőket:

1. Erich Walter Handley (Anglia) I. Osztály
2. Thomas A. Sebeök (USA) I. Osztály

— II. Osztály
3. Jakov Grigorjevics Szinaj III. Osztály

(Oroszország)
4. Vladimir Gribov (Oroszország) III. Osztály
5. Carlo Rubbia (Olaszország) III. Osztály
6. Samuel C. C. Ting (USA) III. Osztály
7. Peter D. Lax (USA) III. Osztály
8. Ciprian Foias (USA) III. Osztály

— IV. Osztály
— V. Osztály

9. Sándor N. György (USA) VI. Osztály
10. Massey James Lee (USA) VI. Osztály
11. Liebowitz Harold (USA) VI. Osztály
12. R. M. Noyes (USA) VII. Osztály
13. Ch. W. Tobias (USA) VII. Osztály
14. M. Che (Franciaország) VII. Osztály
15. Jozef Schell (Belgium) VIII. Osztály
16. John Maynard Smith (Anglia) VIII. Osztály
17. Giulio Milazzo (Olaszország) VIII. Osztály
18. Derek F. Roberts (Anglia) VIII. Osztály
19. Scitovszky Tibor (USA) IX. Osztály
20. Albin Eser (Németország) IX. Osztály

X. Osztály

II.

külső tagjává a tudományos osztályok által megszavazott 
31 jelöltből 29 jelöltet, név szerint a következőket:

— I. Osztály
1. Péter László (Anglia) 11. Osztály
2. Takács Lajos (USA) III. Osztály
3. Ladik János (Németország) III. Osztály
4. Toro Tibor (Románia) III. Osztály
5. Galambos János (USA) III. Osztály
6. Nagy F. András (USA) III. Osztály
7. Bornemisza Elemér (Costa Rica) IV. Osztály
8. Salamon István (Ausztrália) IV. Osztály
9. Pap István (Románia) IV. Osztály

10. Joseph G. Sinkovics (USA) V. Osztály
11. Berde Botons (Svájc) V. Osztály
12. Ambrus Gyula (USA) V. Osztály
13. Maros Dezső (Románia) VI. Osztály
14. Kováts Ervin (Svájc) VII. Osztály
15. Rabó Gyula (USA) VII. Osztály
16. Sándorfy Kamill (Kanada) VII. Osztály
17. Pulay Péter (USA) VII. Osztály
18. J. P. Kennedy (USA) VII. Osztály
19. Lányi K. János (USA) VIII. Osztály
20. Kiss István (Románia) VIII. Osztály
21. Klein Éva (Svédország) VIII. Osztály
22. Lengyel Péter (USA) VIII. Osztály
23. Udvardy Miklós (USA) VIII. Osztály
24. Somogyi Péter (Angliában élő VIII. Osztály

magyar állampolgár)
25. Szabó Dénes (Kanada) IX. Osztály
26. Victor Karady (Franciaország) IX. Osztály
27. Kende Péter (Franciaország) IX. Osztály
28. Váli Gábor (USA) X. Osztály
29. Halasi-Kun György (USA) X. Osztály

III.

A tudományos osztályok által jelölt (megszavazott), 
de az Elnökség által megválasztásra nem javasolt külső 
tagjelöltek a következők:

1. Aszalós Adorján (USA) VIII. Osztály
2. Óváry Zoltán (USA) VIII. Osztály

Az Elnökség beszámolója 
az Akadémia 1993. évi rendes közgyűlésének

A cikluszáró közgyűléseken az Elnökség — a hagyo
mányokhoz híven — beszámol a befejeződő ciklus egész 
időszakában végzett tevékenységéről.

Most az 1990—1993. évi időszakra vonatkozó beszá
molásra kerül sor, melynek — a Kutatás- és Szervezet
elemző Intézet által készített — tervezetét vitatta meg az 
Elnökség.
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A vitában felszólalók egyetértettek a beszámoló terve
zetével, de több kiegészítő, pontosító észrevételt tettek. 
Javasolták a tervezet átgondolását abból a szempontból, 
hogy az Akadémia helyzetét ne ábrázoljuk a valóságos
nál kedvezőbbnek. Meg kell mondani, hogy az MTA-t 
sok méltatlan támadás és kritika érte, de a bírálatok 
között voltak megszívlelendők is.

Elhangzott olyan felvetés, hogy a közgyűlést esetleg 
egy hónappal el kellene halasztani, mert esetleg addig 
megszületik az Akadémiai törvény. A többség a javasla
tot elvetette.

A vita összefoglalójában az Elnök írásban is kérte a 
módosító javaslatokat.

Az Elnökség 15/1993 számú határozata

Az Elnökség:
1. a beszámoló tervezetét alapként elfogadta;

2. felkéri a beszámoló készítőit, hogy a vitában elhang
zottakat és az írásban adott javaslatokat hasznosítva 
pontosítsák a tervezetet és azt az Elnök terjessze a 
közgyűlés elé.

Előterjesztés Athenaeum Alapítvány 
létrehozására

Az 1992. decemberi rendkívüli közgyűlés határozata 
10. pontja szerint „A közgyűlés támogatja az Athenaeum 
Alapítvány létrehozásának gondolatát. Kéri az elnöksé
get, hogy a megvalósítás irányelveit terjessze a Közgyűlés 
elé.”

Az Irányelvek tervezete két fejezetből áll.
Az első fejezet az Alapítvány jellegét tárgyalja és a 

támogatási célokat, feladatokat illetően két változatot 
vet fel:

-— „célcsoportonként” önálló alapítványt alkossanak 
a megfelelő működtetés autonómiájával együtt, 
vagy

— „átfogó” alapítvány keretében a különböző típusú, 
mozgásterű, idő-dimenziójú „célcsoportok” támo
gatottsága a mindenkori igények, lehetőségek és 
belátott szükségesség szerint alakuljon

az Alapító okirat tervezete — mely az Irányelvek mellék
lete — az „átfogó” változatra készült.

A második fejezet az Alapítvány lehetséges forrásait 
taglalja.

Az Elnökség tagjai egyetértettek az előterjesztéssel.

Az Elnökség 16/1993 számú határozata

Az Elnökség felkéri elnökét, hogy az Athenaeum Ala
pítvány irányelveinek tervezetét terjessze az 1993. májusi 
rendes közgyűlés elé.

Az 1993. évi Akadémiai Aranyérem 
odaítélése

Az 1993. évi Akadémiai Aranyérem odaítélésének elő
készítésére az Elnökség 40/1992 sz. határozatával, Ha
lász Béla alelnök vezetésével alkalmi bizottságot küldött 
ki, melynek tagjai az alelnökök és az elnökség közgyűlés 
által választott tagjai voltak. A titkári teendőket Egri 
Pál, a Jogi és Igazgatási Főosztály — időközben elhunyt 
— helyettes vezetője látta el.

A bizottsághoz a tudományos osztályok — szavazata
ik alapján — a következő jelölteket továbbították támo- 
gatólag:

DONHOFFER SZILÁRD r. t. (IV., V., 
és VIII. Osztályok javaslata)

HADROVICS LÁSZLÓ r. t. (I. Osztály javaslata) 
KORNAI JÁNOS r. t. (II., és IX. Osztály javaslata) 
SZABÓ JÁNOS r. t. (VI. Osztály javaslata)

A bizottság elismerve valamennyi előterjesztett érde
meit, az 1993. évi Akadémiai Aranyéremmel történő 
kitüntetésre, kiemelkedő munkásságuk elismeréseként, 
egyhangúlag:

HADROVICS LÁSZLÓ r. t.-ot, (az I. O. tagja)
és

DONHOFFER SZILÁRD r. t.-ot, (az V. O. tagja)

javasolta. Mindketten már az utóbbi két évben is szere
peltek az osztályok által előterjesztettek között, s Hadro- 
vics Lászlót a bizottság már 1992-ben is javasolta az 
Elnökségnek az Aranyéremmel történő kitüntetésre. Az 
Elnökség tagjai az akkori ülésen igen elismerően nyilat
koztak az ő munkásságáról.

A bizottság az Elnökség döntésére bízta, hogy a két 
akadémikus közül kinek ítéli oda 1993-ban az Aranyér
met.

Az Elnökség — titkosan szavazva — a következők 
szerint határozott:

Az Elnökség 17/1993 számú határozata

1. Az Elnökség 1993-ban az Akadémiai Aranyérmet 
HADROVICS LÁSZLÓNAK, az MTA rendes tagjá
nak, az ELTE nyugalmazott egyetemi tanárának ado
mányozza, a magyar—szerbhorvát történeti és nyelvi 
kapcsolatok vizsgálatában, az orosz—magyar és 
szerbhorvát—magyar szótárírás, a magyar mondattan 
és történeti jelentéstan területén több mint fél évszázad 
óta folytatott, kimagaslóan eredményes, nemzetközi 
elismerésben részesített munkásságáért.
Hadrovics László filológusként, nyelvészként, lexikog
ráfusként és műfordítóként egyaránt megbecsült sze
mélyisége a magyar tudományosságnak. Első tudomá
nyos dolgozatában Muraköz helyneveit dolgozta fel, s 
a névtudományhoz később sem lett hűtlen.
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Egész pályáját végigkísérik a horvát irodalom magyar 
vonatkozású kérdései. Délszláv filológiai kutatásai ré
vén két elveszett középkori alkotást támasztott fel: a 
magyar nyelvű Trója- és Nagy Sándor-regényt. Legje
lesebb történettudományi tárgyú műve „Le peuple 
serbe et son église sous la domination turque” (1947). 
„Schrifttum und Sprache der burgenlandischen Kroa
ten im 18. und 19. Jahrhundert” című monográfiájá
ban (1974) a török betörések elől a nyugat-magyaror
szági vármegyékbe és Alsó-Ausztriába menekülő hor- 
vátok nyelvét és irodalmát vizsgálta. Az O nevéhez 
fűződik a horvát költészet eddig ismert legrégibb emlé
ke, az Ómagyar M ária-siralomhoz hasonló Cantilena 
de sabatho (Nagyszombati ének) filológiai vizsgálata 
és művészi magyar fordítása.
„Ungarische Elemente im Serbokroatischen” c. mo
nográfiájában (1985) a szerbhorvát nyelv magyar ele
meiről folytatott több évtizedes vizsgálódásait tette 
közkinccsé.
„A funkcionális magyar mondattan alapjai” című 
könyvében (1969) újszerű komplex módszert alkal
mazva, a szófajok jelentésviszonyaiból indult ki. 
Hadrovics László egyike a legötletesebb és legterméke
nyebb magyar etimológusoknak. Különösen kedveli 
az ún. „nehéz”, illetve „reménytelen” szavakat. Szó
fejtő irodalmunkat önálló kiadványokkal is gazdagí
totta. (Jövevényszó-vizsgálatok (1965) Szavak és szó
lások (1975)). Az elmúlt évben jelent meg „Történeti 
magyar jelentéstan” című munkája.
Jelenleg, nyolcvanharmadik életévében az ún. Huszita 
Bibliát tárgyaló monográfiájának befejezésén dolgo
zik, szókincstani vizsgálatokkal igazolva azt a feltevé
sét, hogy első bibliafordításunknak német mintái is 
voltak. A szakemberek körén kívül Hadrovics Lászlót 
főleg mint nélkülözhetetlen szótárak (orosz—magyar, 
szerbhorvát—magyar stb.) szerkesztőjét ismerik. 
Tanítványainak se szeri, se száma. Munkásságának 
széles körű nemzetközi elismerését tanúsítja, hogy szá
mos külföldi akadémia tisztelte meg tagságával: a Ju
goszláv Tudományos és Művészeti Akadémia (Zág
ráb), a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadé
mia (Újvidék), a Matica Srpska.(Újvidék). A Német
országbeli Südosteuropa-Gesellschaft a Jirecek- 
emlékérem arany fokozatával tüntette ki kimagasló 
eredményeiért.
A magyar—délszláv szellemi kapcsolatok, a magyar és 
horvát filológia, a nyugat-magyarországi horvátok 
nyelve és irodalma, a szerbhorvát szókincs magyar 
elemei, az orosz—magyar és szerbhorvát szókincs ma
gyar elemei, az orosz—magyar és szerbhorvát—ma
gyar szótárírás, a magyar nyelv szláv, német és egyéb 
jövevényszavai, a magyar mondattan és történeti je
lentéstan területén több mint fél évszázad óta folyta
tott, kimagaslóan eredményes, nemzetközi elismerés
ben részesített munkásságát ismeri el az Elnökség az 
Akadémiai Aranyérem adományozásával.

2. Az Elnökség felkéri elnökét, hogy az Akadémiai 
Aranyérmet az 1993. májusi rendes közgyűlésen adja 
át.

Az 1993. évi Akadémiai Díjak 
odaítélése

A tudományos osztályoktól ez évben 37 Akadémiai 
Díjra vonatkozó javaslat érkezett. A beérkezett javasla
tokat az osztályülések megtárgyalták és 11 egyéni, vala
mint 6 kollektívára, összesen 17 díjra vonatkozó javasla
tot továbbítottak többségi szavazattal.

A díjak odaítélésének előkészítésére az Elnökség 
40/1992. sz. határozatával, Halász Béla alelnök vezetésé
vel alkalmi bizottságot küldött ki, melynek tagjai az 
alelnökök és a közgyűlés által választott elnökségi tagok 
voltak. A titkári teendőket Egri Pál, a Jogi és Igazgatási 
Főosztály — időközben elhunyt — helyettes vezetője 
látta el.

A bizottság megvitatta a tudományos osztályok javas
latait és alapos mérlegelés után — támaszkodva a tudo
mányos osztályok szavazataiban kifejezésre juttatott 
rangsorolásra — indokoltnak látta minden osztály első 
helyen tett javaslatát elfogadni.

Javasolta továbbá az I. Osztály előterjesztésében má
sodik helyen szereplő kollektívának az Uralisches etymo
logisches Wörterbuch c. kötetéért a kitüntetés megadását 
azzal, hogy Rédei Károly, az MTA külső tagja, valamint 
Honti László Rijksuniversiteit de Groninger tanszékve
zető egyetemi tanára a kötet megjelenésében való közre
működésükért, elismerésként (csak) az adományozható 
oklevelet és érmet kapják.

Az Akadémiai Díj összege egyéni díj esetében — az 
Elnökség korábbi határozatának megfelelően — 
65 000,— Ft. A bizottság javasolta, hogy megosztott díj 
esetén az egy személyre jutó összeg alsó határa, az eddigi 
13 000,— Ft helyett 18 000,— Ft legyen, továbbá, hogy a 
jövőben az osztályok megosztott díj esetében tegyenek 
javaslatot a megosztás arányaira is.

Mindezek alapján a bizottság 7 egyéni és 4 megosztott 
díj odaítélésére tett személyi javaslatot 808 000,— Ft ösz- 
szegben.

Az Elnökség egyetértett a bizottság javaslataival és 
— titkosan szavazva — a következőket határozta:

Az Elnökség 18/1993. számú határozata

Az Elnökség:

1. a következőket részesíti Akadémiai Díjban:

I. Osztály

1. HOPP LAJOS, 65 000,— Ft
az irodalomtudomány doktora, 
az MTA Irodalomtudományi Intézete 
osztályvezetője

Mikes Kelemen Összes Művei c. 
kiadványsorozat szerkesztéséért 
és sajtó alá rendezéséért.
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Megosztott díj:

2. RÉDEI KÁROLY, 
az MTA külső tagja, 
az Institut für Finno-Ugristik der 
Universität tanszékvezető egyetemi tanára

3. HONTI LÁSZLÓ,
a nyelvtudomány doktora, 
a Rijksuniversiteit de Groningen 
tanszékvezető egyetemi tanára

4. CSÚCS SÁNDOR, 18 000,— Ft
a nyelvtudomány kandidátusa,
az MTA Nyelvtudományi Intézete 
osztályvezetője

5. BAKRÓ-NAGY MARIANNE, 18000,— Ft 
a nyelvtudomány kandidátusa,
az MTA Nyelvtudományi Intézete 
igazgatóhelyettese

6. KÁZMÉRNÉ SÁL ÉVA 18000,— Ft
a nyelvtudomány kandidátusa,
az MTA Nyelvtudományi Intézete 
nyugalmazott osztályvezetője

7. FANCSALY ÉVA  ̂ 18 000,— Ft 
egyetemi doktor,
a Janus Pannonius Tudományegyetem 
Magyar Nyelvi Tanszék egyetemi 
adjunktusa

8. DOBÓ ATTILA, 18 000,— Ft 
egyetemi doktor,
a Janus Pannonius Tudományegyetem 
Magyar Nyelvi Tanszék egyetemi 
adjunktusa

Az Uralisches etymologisches Wörterbuch 
I—III. kötetéért.

II. Osztály

10. IVÁNYI EMMA, 65000,— Ft 
a történettudomány kandidátusa,
az Országos Levéltár nyugdíjas 
főlevéltárosa
Esterházy Pál nádor közigazgatási 
tevékenysége (1684— 1713) című 
monográfiájáért.

III. Osztály

11. SIMONOVITS MIKLÓS, 65000,— Ft
a matematikai tudomány doktora,
az MTA Matematikai Kutatóintézete 
tudományos tanácsadója
A matematikai tudományok terén elért 
kiemelkedő eredményeiért.

IV. Osztály

12. KARAI JÁNOS, 65000,— Ft 
a műszaki tudomány doktora,
a Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetem tanszékvezető egyetemi 
tanára

A növényházak épületgépészeti mére
tezései, valamint a kertgépesítési 
és energetikai kutatásokban elért 
kiemelkedő eredményeiért.

V. Osztály

13. GÖMÖRY ANDRÁS, 65 000,— Ft 
az orvostudomány kandidátusa,
a Debreceni Orvostudományi 
Egyetem 2. Sebészeti klinika 
tudományos tanácsadója

A kardiológiai non-invasiv vizsgáló 
módszerek továbbfejlesztésének terü
letén kifejtett tudományos tevékenységéért.

VI. Osztály

14. TARNAY KÁLMÁN, 65000,— Ft 
a műszaki tudomány doktora,
a Budapesti Műszaki Egyetem Elektro
nikus Tanszék egyetemi tanára
A félvezető eszközök fizikája, 
szimulációja, valamint a szubmikronos 
MOS struktúrában fellépő kvantum- 
mechanikai hatások terén elért 
eredményeiért.

VII. Osztály

15. NOVÁK LAJOS, 65000,— Ft 
a kémiai tudomány doktora,
a Budapesti Műszaki Egyetem 
Szerves Kémiai Tanszék tanszék
vezető-helyettese
A prosztaglandinok, juvenil hormon 
analogonok és feromonok szerkezet
felderítése és szintézise területén 
elért tudományos eredményeiért.

VIII. Osztály 
Megosztott díj:

16. GAUSZ JÁNOS, 18 000,— Ft
a biológiai tudomány kandidátusa,
az MTA Szegedi Biológiai Központ 
Genetikai Intézetének tudományos 
főmunkatársa

17. GYURKOVICS HENRIK, 18000,— Ft
egyetemi doktor,
az MTA Szegedi Biológiai Központ 
Genetikai Intézetének tudományos 
munkatársa
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18. KISS ISTVÁN, 18 000— Ft 
a biológiai tudomány kandidátusa,
az MTA Szegedi Biológiai Központ 
Genetikai Intézetének tudományos 
főmunkatársa

19. MARÓY PÉTER, 18000,— Ft 
a biológiai tudomány kandidátusa,
a József Attila Tudományegyetem 
Genetikai Tanszékének vezetője

20. SZABAD JÁNOS, 18 000,— Ft 
a biológiai tudomány doktora,
az MTA Szegedi Biológiai Központ 
Genetikai Intézetének igazgató- 
helyettese

A rovar fejlődésgenetikai kutatásokban 
elért kiemelkedő nemzetközi sikereikért, 
hazai tudományos iskola megalapításáért.

IX. Osztály 

Megosztott díj:

21. ANGELUSZ RÓBERT, 32 500,— Ft 
a szociológiai tudomány kandidá
tusa, az ELTE Szociológiai és Szociál
politikai Intézet és Továbbképző
Központ tanszékvezető egyetemi docense

22. TARDOS RÓBERT, 32 500,— Ft
a szociológiai tudomány kandidátusa,
az MTA Kommunikációkutató Csoport 
tudományos főmunkatársa

A hazai kommunikációkutatás elméleti
módszertani megalapozásában elért 
tudományos eredményeikért.

X. Osztály 

Megosztott díj:

23. BÁNYAI LÁSZLÓ, 18 000,— Ft
az MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézete osztályvezetője

24. BORZA TIBOR, 18 000,— Ft
a műszaki tudomány kandidátusa,
a Földmérési Intézet Kozmikus 
Geodéziai Obszervatórium osztály- 
vezetője

25. FEJES ISTVÁN, 18000,— Ft
a fizikai tudomány doktora,
a Földmérési Intézet Kozmikus 
Geodéziai Obszervatórium vezetője

26. MIHÁLY SZABOLCS, 18000,— Ft
a műszaki tudomány kandidátusa,
a Földmérési Intézet igazgató- 
helyettese

27. VARGA MÁRTA, 18 000,— Ft
egyetemi doktor, 
a Budapesti Műszaki Egyetem 
Felsőgeodéziai Tanszék adjunktusa

Globális Helymeghatározó Rendszer 
(GPS) bevezetésével összefüggő 
kutatások tudományos eredményeiért.

2. Ez évtől kezdve megosztott díjak esetében az egy sze
mélyre jutó összeg alsó határát 18 000,— Ft-ban álla
pítja meg.

3. Felkéri elnökét, hogy az Akadémiai Díjakat az 1993. 
májusi rendes közgyűlésen adja át.

4. Szükségesnek tartja, hogy a jövőben a tudományos 
osztályok megosztott díj esetében tegyenek javaslatot 
a megosztás arányaira is.

Az 1993, évi Akadémiai Újságírói 
Díj odaítélése

Az 1993. évi Újságírói Díjakra az Akadémia tudomá
nyos osztályai, a Természettudományi és a Társadalom- 
tudományi Főosztályok, a Sajtótitkárság, valamint az 
MTA Nyelvtudományi Intézete összesen hét egyéni és 
egy kollektívára vonatkozó javaslatot terjesztett elő. 
Ezek a következők voltak (ABC sorrendben)

BONYHÁDI PÉTER, a Figyelő 
agrárgazdasági rovatának munkatársa,

CSATÓ ÉVA, a Magyar Tudomány 
Szerkesztőségének szerkesztője,

HERCZEG JÁNOS, a Magyar Rádió 
főmunkatársa,

LUKÁCSY BÉLA, a Magyar Rádió riportere, 
MONTSKÓ ÉVA, a Köztársaság c. hetilap 

tudományos rovatvezetője,
OCSOVAI GÁBOR, a Magyar Rádió 

szerkesztő riportere,
VÉGH FERENC, az Akadémiai Kiadó 

szerkesztője,
WOLFNER ANDRÁS, az Élet- és Tudomány 

főszerkesztője, helyettese, valamint 
további tíz szerkesztője, ill. főmunkatársa.

A bizottság a javaslatokat tanulmányozva és megvitat
va egyhangúlag BONYHÁDI PÉTERt javasolta újság
írói díjban részesíteni.

Második jelöltként — írta az előterjesztés — Csató 
Éva és Herczeg János kitüntetése mellett hangzott el a 
legtöbb támogató hozzászólás a bizottságban. A bizott
ság igen nagyra értékelte Csató Évának a Magyar Tudo
mány szerkesztésében kifejtett munkásságát és ezt feltét
lenül elismerésre érdemesnek tartotta. Kérdésesnek ítélte 
azonban, hogy akadémiai folyóirat szerkesztője jutal- 
mazható-e Akadémiai Újságírói Díjjal.
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Herczeg János vonatkozásában a bizottság, a javaslat- 
tevő tudományos osztály szavazati arányát (8 igen, 6 
nem, 8 tartózkodás) nem tartotta megnyugtatónak.

Mindezek alapján a bizottság második díj odaítélésére 
nem tett javaslatot.

A vitában felszólalók támogatták Bonyhádi Péter 
Akadémiai Újságírói Díjjal történő kitüntetését. Ugyan
akkor javasolták ugyanilyen kitüntetésben részesíteni 
Csató Évát is.

Az Elnökség titkosan szavazva a következőket hatá
rozta.

Az Elnökség 19/1993 számú határozata

Az Elnökség:
1. egyéni Akadémiai Újságírói Díjban részesíti

— BONYHÁDI PÉTER-t, 40000,— Ft 
a Figyelő Agrárgazdaság rovatának 
munkatársát az agrártudományok —
döntően az agrárgazdaságtan és a 
környezetgazdaságtan — eredményeinek 
kimagasló szintű terjesztéséért.

— CSATÓ ÉVÁ-t, 40 000,— Ft 
a Magyar Tudomány Szerkesztőségének 
szerkesztőjét.
A Magyar Tudomány Szerkesztőségében, 
ill. szerkesztésében több évtizeden 
keresztül kifejtett, lankadatlan szorgalmú, 
intellektuálisan érzékeny tevékenységéért.

2. Felkéri elnökét, hogy az Akadémiai Újságírói Díjakat 
az 1993. évi májusi rendes közgyűlésen adja át.

Előterjesztés a Külföldön Élő 
Magyar Tudósok Kutatási Központjáról

Az 1992. decemberi rendkívüli közgyűlésen Szelényi 
Iván akadémikus indítványt tett a Külföldön Élő Ma
gyar Tudósok Kutatási Központjának, valamint ennek 
fenntartására hivatott Külföldön Élő Magyar Tudósok 
Alapítványának létrehozására. A közgyűlés egyetértett 
az indítvánnyal és felkérte az Elnökséget, hogy vizsgálja 
meg a megvalósítás lehetőségét és a vizsgálat eredményét 
terjessze az 1993. évi rendes közgyűlés elé.

Az Elnökség az előterjesztés elkészítésére az NKB Ha
tárainkon Kívüli Magyar Tudományosságot Koordináló 
Albizottságát kérte fel. Az előterjesztés lényeges elemei a 
következők voltak:

— az Akadémia „Collegium Hungarorum” elnevezéssel
1994. január l-jével alakítsa meg a külföldön élő ma
gyar tudósok akadémiai hálózatát (továbbiakban: 
Központ);

— a Központ az MTA kutatóhálózatára épülve, állandó 
(titkársági, irodai) koordinációval működne;

— a Központ 1994. évi működtetéséhez szükséges kb. 18 
—20 millió Ft fedezetet részben az MTA főtitkári

tartalékkeretből, részben még biztosítandó kormány
zati többlettámogatásból, részben más alapítványi és 
egyéb forrásokból kellene biztosítani;

— a Központ előkészítésével, a működtetés feltételeinek 
megteremtésével — beleértve a források biztosítását 
és a szükséges adminisztráció létrehozását — a köz
gyűlés bízza meg az MTA főtitkárát;

— a közgyűlés bízza meg az MTA vezetését, hogy szerez
ze meg a szükséges kormányzati jóváhagyást és több
lettámogatást a Külföldön Élő Magyar Tudósok Ala
pítványának (közalapítványként) létrehozásához, 
amely a Központ működtetését szolgálná, illetve nyi
tottjellegével módot adna arra, hogy hazai és külföldi 
természetes és jogi személyek támogatásait fogadja. 
(Megvizsgálandónak tartotta az előterjesztés, hogy ez 
az alapítvány miként kapcsolódhat az Akadémia által 
kezdeményezett más alapítványokhoz, pl. az Athe
naeum Alapítványhoz.)

— „A magyar tudományosság a környező országok
ban” konferencia ajánlásai alapján a következő köz
gyűlési, illetve elnökségi szintű intézkedéseket javasol
ta az előterjesztés:
— az Akadémia lépjen föl annak érdekében, hogy a 

hazai támogatásokon belül a határainkon kívüli 
magyar tudományosság támogatására szánt össze
gek kerüljenek elkülönítésre az oktatási és közmű
velődési célokat szolgáló támogatásoktól;

— az MTA elnöksége forduljon a kormányhoz és a 
kutatást és felsőoktatást felügyelő szervezetekhez 
annak érdekében, hogy az itt tartózkodó határain
kon kívüli kutatók szállásgondjait enyhíthessük; 
ki-ki ajánljon fel meglévő férőhelyeiből kontin
genst erre a célra;

— az Akadémia kezdeményezze az OÖT-nél külön 
alap létrehozását a környező országok magyar ku
tatóinak biztosítandó támogatások odaítélésére;

— az IIF program segítségével kerüljön sor az egyes 
környező országokban — a hazaival kompatibilis 
— számítógépes rendszerek kialakítására, amely 
jelentős mértékben növelheti a határainkon kívüli 
és a hazai, valamint a külföldi kutatók közötti 
kapcsolatokat;

— a külső tag akadémiai tagság tényleges működteté
sére a tudományos osztályok kapjanak elkülöní
tett keretet, amelynek terhére eleget tehetnek az e 
téren már többször megfogalmazott kívánalmak
nak, valamint kerüljön kidolgozásra a külső taggá 
választás jelenleginél megnyugtatóbb mechaniz
musa;

— környező országok magyar tudós szakértői listái
nak összeállítását követően az MTA kezdeményez
ze, hogy pályázatok (pl. OTKA) elbírálásakor, az 
eredmények értékelésekor e „külföldi” tudósok op
ponensként rendszeresen kerüljenek bevonásra;

— a környező országok néhány központi intézmé
nyébe térítésmentesen juttassuk el rendszeresen az 
Akadémia könyv- és folyóiratkiadványait, a Ma
gyar Tudományt és az Akadémiai Híreket, vala
mint a többségi tudományosság tájékoztatására a 
Newsletter-t;
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— az Acták szerkesztőbizottságai fordítsanak külö
nös figyelmet arra, hogy azokban a diszciplínák
ban, ahol erre lehetőség van, jelentessék meg a 
környező országok magyar kutatóinak eredmé
nyeit, publikációit.

Az előterjesztés melléklete volt, a „Magyar Tudomá
nyosság a környező országokban” c. konferenciáról ké
szített Tájékoztató. A vitában felszólalók igen sikeresnek 
tartották a fenti konferenciát. Egy felszólaló — a konfe
rencia egyik előadója — utalt rá, hogy az ott elhangzott 
javaslata elsősorban a továbbképzésben részt venni kívá
nó magyar kutatókat célozta meg, nem az előterjesztés
ben szereplő határainkon kívüli tudományos elitet. Két
ségkívül nagyon szükséges az elit bevonása, de javasolja 
az általa felvetett, elsősorban továbbképzést szolgáló 
változat megvalósítását is.

További hozzászólások alapján konszenzus született 
abban, hogy a továbbképzés és az elit bevonása nem 
egymást kizáró javaslatok, egyazon intézmény égisze 
alatt elvileg megvalósíthatók.

A felszólalók az előterjesztésben foglaltakat tartalmi
lag pozitívan értékelték, de véleményük szerint a megva
lósításnak a jelen gazdasági nehézségei korlátokat szab
nak. Nem tartották szükségesnek, hogy az Elnökség rész
letekbe menő határozatot hozzon.

Az Elnökség 20/1992 számú határozata

Az Elnökség
1. helyesléssel és egyetértéssel veszi tudomásul az előter

jesztésben foglalt javaslatot a Külföldön Élő Magyar 
Tudósok Kutatási Központjának létrehozásáról. Lé
nyegesnek ítéli mind a környező országok tudomá
nyos utánpótlásának hazai támogatását, mind pedig a

' határainkon kívül alkotó magyar tudományos elit be
vonását a hazai tudományos életbe;

2. szükségesnek tartja, hogy „Collegium Hungarorum” 
elnevezéssel, az MTA kutatóhálózatára épülve, állan
dó titkársággal 1994.1. 1-jével jöjjön létre a külföldön 
élő magyar tudósok akadémiai hálózata;

3. javasolja, hogy a közgyűlés bízza meg a főtitkárt a 
Központ előkészítésével, a működtetés feltételeinek 
megteremtésével, beleértve a források biztosítását és a 
szükséges adminisztráció létrehozását is;

4. felkéri a főtitkárt, hogy az előterjesztésben foglaltak
ról — az Elnökség határozatának figyelembevételével 
— tájékoztassa az 1993. májusi rendes közgyűlést.

A nemzeti biodiverzitás megőrzési stratégia 
kialakításával kapcsolatos 

6/1993. sz. elnökségi határozat végrehajtása

Az Elnökség február 23-i ülésén — 6/1993. sz. határo
zatával — felkérte az Agrártudományok Osztályát, a 
Biológiai Tudományok Osztályát és a Környezettudo
mányi Elnökségi Bizottságot, hogy együttes ülésen, vagy 
az általuk kijelölt grémium, illetve szakértők ülésén vitas

sák meg a Biológiai Tudományok Osztályának az előter
jesztését (Alapvetések egy nemzeti biodiverzitás-megőr- 
zési stratégia kialakításához) és egy hónapon belül készít
sék el a végleges változatot.

Előzetes egyéni konzultációk után a Környezettudo
mányi Elnökségi Bizottság, az Agrártudományok Osztá
lya, valamint a Biológiai Tudományok Osztálya szakér
tőivel kibővített ülésén megvitatta az előterjesztést. A 
grémium vitájának alapján az előterjesztés különböző 
fejezeteiben a mező- és erdőgazdaságot érintő részek, 
illetve a „Biodiverzitás a mezőgazdaságban” című fejezet 
került átdolgozásra.

Mindezek alapján — írta az előterjesztés — az Agrár- 
tudományok Osztálya, a Biológiai Tudományok Osztá
lya, valamint a Környezettanulmányi Elnökségi Bizott
ság elvégezte az Elnökségtől kapott feladatot és kérte, 
hogy az Elnökség fogadja el az átdolgozott előterjesztést 
és a benyújtott határozati javaslatot.

A vitában az Agrártudományok Osztályának elnöke 
bejelentette, az Osztály az elnökségi ülést megelőzően 
ismét tárgyalta az — átdolgozott — előterjesztést, azzal 
egyetértett és javasolta, hogy azt tekintsük egy folyama
tos munka első lépésének.

A többi felszólaló is egyetértett az átdolgozott előter
jesztéssel és a határozati javaslattal. Ajánlották, hogy az 
előterjesztés fedőlapja — az Ökológiai Bizottság mellett 
—  tüntesse fel mindazokat a fórumokat, amelyek részt 
vettek az előterjesztés végleges változatának kialakításá
ban, továbbá, hogy az előterjesztés — tanulmány formá
jában — jelenjék meg a Magyar Tudomány c. folyóirat
ban.

Az Elnökség 21/1993. számú határozata

1. Az Elnökség köszönetét fejezi ki az előterjesztés-terve
zet készítőinek, továbbá a végleges anyag kidolgozásá
ban közreműködött szakembereknek és grémiumok
nak a magas színvonalú előterjesztés elkészítéséért.

2. Az Elnökség elfogadja az „Alapvetések egy nemzeti 
biodiverzitás megőrzési stratégia kialakításához” cí
mű átdolgozott elaborátumot, mely messzemenően 
figyelembe veszi azt a tényt, hogy a Magyar Köztársa
ság Elnöke 1992. júniusában Rio de Janeiróban aláírta 
az „Egyezmény a Biológiai Sokféleségről” című doku
mentumot.

3. Az Elnökség tudatában van annak, hogy Magyaror
szág élővilága, annak sokfélesége még mai állapotá
ban is nagy és pótolhatatlan értéket képvisel, termé
szeti erőforrásaink része, ezért joggal tekinthető nem
zeti kincsnek. Felismeri az Akadémia felelősségét ezen 
értékek fenntartásában, abban, hogy róluk utódaink
nak elszámolhassunk.

4. Az Akadémia kinyilvánítja szándékát, hogy illetékes 
intézeteit, kutatóit hosszabb távon is ösztönzi és támo
gatja olyan alapkutatások végzésében, melyek a biodi
verzitás védelmét, megőrzését segítik. Prioritást bizto
sít az akadémiai intézetek egy új pályázati rendszeré-
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ben a programba illeszkedő témáknak. Az Elnökség 
ezen túl is felhívja a figyelmet a szünbiológiai, ökoló
giai kutatások fejlesztésére és ezeknek a természetvé
delem szolgálatába állítására.

5. Az Elnökség felhívja a Környezetvédelmi és Terület- 
fejlesztési Minisztérium, illetve Országos Természetvé
delmi Hivatalának figyelmét a tanulmány azon pont
jaira, amelyek közvetlen javaslatokat tartalmaznak a 
természet védelmének, az élővilág védelmének a to
vábbfejlesztésére. Javasolja, hogy a Környezetvédelmi 
és Területfejlesztési Minisztérium, illetve Országos 
Természetvédelmi Hivatala:
— serkentse, támogassa és fogadja be az újszerű kuta

tásokat, olyanokat, mint az életközösségekre ala
pozó természetvédelmi kutatások az élőhely típu
sok veszélyeztetettségével kapcsolatos ökológiai 
kutatások, a tájökológiai kutatások;

— műveltesse ki a természetvédelmi célú biomonito
rozás módszertanát és építsen ki ilyen hálózatot;

— bátorítson regionális kutatásokat. Támogassa kü
lönféle adatbázisok felállítását, fejlesztését, egysé
gesítését és karbantartását. Szorgalmazza az Euró
pai Közösség adatgyűjtő-információs rendszeréhez 
történő csatlakozást;

— tekintse feladatának a Földművelésügyi Minisztéri
ummal együttműködve a Környezetileg Érzékeny 
Területek fogalmának meghonosítását, illetve ilyen 
területek kialakítását;

— sürgesse a természetkímélő mező- és erdőgazdaság 
módszereinek elterjesztését, a felelősségteljes ter
mészethasználatot a gazdasági élet minden terüle
tén.

6. Az Elnökség ajánlja, hogy az „Alapvetések egy nemze
ti biodiverzitás megőrzési stratégia kialakításához” 
című állásfoglalás képezze a most készülő törvény 
tervezet (Törvény a Természet Védelméről) elvi tudo
mányos alapján

7. Az Elnökség szükségesnek tartja, hogy az előterjesztés
— tanulmány formájában — jelenjék meg a Magyar 
Tudomány c. folyóiratban.

8. Az Elnökség célszerűnek tartja, hogy az előterjesztés 
fedőlapja — az Ökológiai Bizottság mellett — tüntesse 
fel mindazokat a fórumokat, amelyek részt vettek az 
előterjesztés végleges változatának kialakításában.

Az 1993. májusi rendes közgyűlés tárgysorozata 
és a meghívandók köre

Az Elnökség 34/1992. sz. határozatával megszabta az 
1993. májusi rendes közgyűlés jellegét és szervezeti rend
jét. E szerint „Az MTA 1993. évi rendes közgyűlése új 
rendes, levelező, külső és tiszteleti tagok választásával 
egybekötött, tisztújító közgyűlésként kerüljön megrende
zésre. Napirendjén a tisztújítás mellett főként az elmúlt

három évet átfogó időszak akadémiai tevékenységét ösz- 
szegző és értékelő beszámolók beterjesztése és vitája, 
továbbá a jövő tennivalóinak kijelölése szerepeljen.”

A közgyűlés tárgysorozatának tervezete ennek figye
lembevételével készült.

Az előterjesztés idézte az Alapszabály 20. és 21. íj
ának, valamint a Testületi Ügyrend 20. pontjának a 
meghívandók körére vonatkozó előírásait, (mely szerint 
850—2000 főt kellene meghívni) és emlékeztetett a Dísz
terem befogadóképességére (kb. 400 fő), majd konkrét 
javaslatot tett a meghívandók körére (elsősorban a kül
döttek létszámának csökkentésével).

Az Elnökség tagjai mind a tárgysorozatra, mind pedig 
a meghívandók körére vonatkozó javaslattal egyetértet
tek.

Az Elnökség 22/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. Az 1993. májusi rendes közgyűlés tárgysorozatát a 

következők szerint állapítja meg.

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének 
nyilvános nyitó ülése

május 10-én, hétfőn 10 órakor

1. Elnöki megnyitó és az Elnökség beszámolójának be
terjesztése

Kosáry Domokos, az MTA rendes tagja, 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

2. Az Akadémiai Aranyérem, az Akadémiai Díjak és az 
Akadémiai Újságírói Díjak átadása

3. A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának be
számolója

Láng István, az MTA rendes tagja, 
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének 
zárt ülése

május 10-én, hétfőn 15 órakor

1. Bizottság kiküldése a közgyűlés határozatainak meg
szövegezésére

2. Bizottság kiküldése a közgyűlésen leadott szavazatok 
összeszámlálására

3. A Magyar Tudományos Akadémia új rendes, levelező, 
külső és tiszteleti tagjainak megválasztása
3.1 Az Elnökség javaslatát beterjeszti:

Kosáry Domokos, az MTA rendes tagja, 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

3.2 A javaslat megvitatása
3.3 Szavazás
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A közgyűlés nyilvános ülésének folytatása

május 10-én, hétfőn 16 órakor

1. A közgyűlés bizottságainak beszámolója
1.1 Az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottságának beszá

molója
Beterjeszti: Láng István, az MTA rendes tagja, a 

Bizottság elnöke
1.2 A Felügyelő Bizottság beszámolója 

Beterjeszti: Győrffy Béla, az MTA lev. tagja, a
Bizottság elnöke

1.3 A Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság beszámo
lója
Beterjeszti: Borzsák István, az MTA rendes tagja, 

a Bizottság elnöke
1.4 A Tudományetikai Bizottság beszámolója 

Beterjeszti: Beck Mihály, az MTA rendes tagja,
a Bizottság elnöke

1.5 Az Országos Athenaeum Bizottság beszámolója 
Beterjeszti: Ujfalussy József, az MTA rendes tagja

és
Lipták András, az MTA lev. tagja, 
a Bizottság társelnökei

1.6 A területi bizottságok beszámolója 
Beterjeszti: Berényi Dénes, az MTA rendes tagja,

az MTA alelnöke

2. A beszámolók vitája

3. A közgyűlési bizottságok elnökeinek, illetve társelnö
keinek válaszai a hozzászólásokra

4. A Szavazatszámláló Bizottság elnökének jelentése a 
tagválasztásra leadott szavazatokról

5. Határozat a tagválasztásról

A Közgyűlés nyilvános ülésének folytatása 
május 13-án, csütörtökön 9 óra 30 perckor

1. Az Akadémia elnökének kiegészítő expozéja
Kosáry Domokos, az MTA rendes tagja, 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

2. Az Akadémia főtitkárának kiegészítő expozéja
Láng István, az MTA rendes tagja, 
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára

3. Javaslat Athenaeum Alapítvány létrehozására
Kosáry Domokos, az MTA rendes tagja, 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

4. A beszámolók, javaslatok, expozék vitája
12 óra 30 perckor ebédszünet

14 órakor
5. A beszámolók, javaslatok és expozék vitájának folyta

tása
6. Az Akadémia elnökének válasza a hozzászólásokra
7. Az Akadémia főtitkárának válasza a hozzászólásokra

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének 
zárt ülése

május 13-án, csütörtökön 16 órakor

1. A Jelölőbizottság javaslata az Akadémia elnökének, 
alelnökeinek, főtitkárának és főtitkárhelyettesének 
megválasztására
1.1 A Jelölőbizottság javaslatát beterjeszti 

Szentágothai János, az MTA rendes tagja, 
a Jelölőbizottság elnöke

1.2 A javaslat megvitatása
1.3 Szavazás

2. A Szavazatszámláló Bizottság elnökének jelentése az 
Akadémia elnökére, alelnökeire, főtitkárára és főtit
kárhelyettesére leadott szavazatokról

A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének 
zárt ülése

május 14-én, pénteken 9 óra 30 perckor

1. A közgyűlés által közvetlenül választandó elnökségi 
tagok megválasztása
1.1 A Jelölőbizottság javaslatát beterjeszti 

Szentágothai János, az MTA rendes tagja, 
a Jelölőbizottság elnöke

1.2 A javaslat megvitatása
1.3 Szavazás

2. Javaslat a közgyűlési bizottságok személyi összetételé
re
2.1 A Jelölőbizottság javaslatát beterjeszti 

Szentágothai János, az MTA rendes tagja, 
a Jelölőbizottság elnöke

2.2 A javaslat megvitatása
2.3 Szavazás

A közgyűlés nyilvános ülésének folytatása 
május 14-én, pénteken 10 óra 30 perckor

és szükség szerint 14 órától

1. Javaslat az MTA Doktori Tanácsának megválasztásá
ra

Ujfalussy József, az MTA rendes tagja 
és
Lipták András, az MTA lev. tagja 
az Országos Athenaeum Bizottság társelnökei

2. A javaslat megvitatása

3. Az Országos Athenaeum Bizottság társelnökeinek vá
lasza az MTA Doktori Tanácsa választásával kapcso
latos hozzászólásokra

4. Szavazás az MTA Doktori Tanácsa tagjaira

5. Az Akadémia távlati feladataira, működési mechaniz
musának javítására, a reformfolyamatok folytatására 
és az intézethálózat jövőképének, működési modelljé-



1993. május 14. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 83

nek kialakítására vonatkozó javaslat kidolgozására 
kiküldött PROGRAMBIZOTTSÁG jelentése 

Alföldi Lajos, az MTA rendes tagja, 
a Programbizottság elnöke és 
Vizi E. Szilveszter, az MTA rendes tagja 
a Programbizottság kutatóhálózati albizottságá
nak elnöke

6. A jelentés megvitatása
7. A Programbizottság elnökének és az albizottság elnö

kének válasza az elhangzott hozzászólásokra
8. Indítványok, javaslatok
9. A Szavazatszámláló Bizottság elnökének jelentése

— a közgyűlés által közvetlenül választandó elnökségi 
tagokra leadott szavazatokról,

— a közgyűlési bizottságok személyi összetételére le
adott szavazatokról,

— az MTA Doktori Tanácsának személyi összetételé
re leadott szavazatokról

10. Határozathozatal

Az ülések helye: mind a nyilvános, mind a zárt ülések 
esetében
MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA DÍSZTEREM 
Budapest, V., Roosevelt tér 9. I. em.

Kéri az Elnökség a közgyűlésen indítványt vagy javas
latot beterjeszteni szándékozókat, hogy annak szövegét 
legkésőbb május 7-én, délig szíveskedjenek megküldeni 
az Elnökségnek.

11. A közgyűlésre meghívandók körét az alábbiak szerint 
állapítja meg:

1. az MTA rendes, levelező és külső tagjai azzal, hogy az 
utóbbiak számára a megjelenés nem kötelező, mivel az 
MTA külső tagjai számára nem akar költséget okozni:

2. a Széchenyi Irodalmi- és Művészeti Akadémia elnö
ke, alelnöke és két delegáltja,

3. az akadémiai kutatóintézetek és intézmények nem 
akadémikus igazgatói,

4. a támogatott kutatóhelyek vezetői,
5. az Akadémiai Kutatóhelyek és a Tudományetikai 

Bizottság nem akadémikus tagjai,
6. a nem akadémikus bizottsági elnökök,
7. az akadémiai társaságok nem akadémikus vezetői,
8. az egyetemek képviseletében a nem akadémikus rek

torok,
9. a kutatások országos szervezésében, igazgatásában 

jelentős szerepet betöltő államhatalmi és államigaz
gatási szervek képviseletében:
9.1 az Országgyűlés Kulturális, Oktatási, Tudomá

nyos, Sport, Televízió és Sajtófelügyeleti Bizott
ságának, valamint oktatási és tudományos albi
zottságának elnökei,

9.2 a Tudománypolitikai Bizottság elnöke (aki jelen
leg a művelődési és közoktatási miniszter) és tag
jai (vagyis az OMFB elnöke, a pénzügyminiszter, 
a művelődési és közoktatási miniszter)

9.3 az egyetemeket felügyelő tárcák miniszterei és 
illetékes államtitkárai (vagyis a TPB tag, művelő
dési és közoktatási miniszter, a földművelésügyi 
miniszter, valamint a népjóléti miniszter és közi
gazgatási államtitkáraik)

9.4 a TPB Titkárság vezetője és helyettese
10. a szakszervezetek (TUDOSZ, TDDSZ, MEDOSZ, 

Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége) egy-két 
képviselője

11. az MTA Titkársága vezető beosztású tisztviselői
12. akadémiai díjakban részesülők (május 10-én, a dél

előtti ülésre)

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette
— az akadémiai intézethálózat felülvizsgálatával kap

csolatos osztályállásfoglalásokról szóló tájékoztatót;
— az Elnökség 1993. február 23-i ülése óta eltelt időszak 

legfontosabb akadémiai eseményeiről szóló beszámo
lót;

továbbá az Elnök azon szándékát, hogy

— kezdeményezi a tudományos osztálystruktúra felül
vizsgálatát;

— a Főváros főpolgármesteréhez fordul Lukács György 
Belgrád rakparti — egykori — lakóházán volt, szét
vert emléktábla helyreállítása érdekében.

Budapest, 1993. április 8.

Kosáry Domokos

Közlemények

Tájékoztató

a TMB által odaítélt kandidátusi fokozatokról

Irodalomtudományi Szakbizottság

ECSEDY JUDIT 
(OSZK)
„Fejezetek a magyarországi nyomdatörténetből — 
XVII. századi műhelyek felszerelésének rekonstruálá
sa” c. értekezése alapján az irodalomtudomány kandi
dátusa.

MONOK ISTVÁN 
(JATE)
„Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarorszá
gon 1526—1720” c. értekezése alapján az irodalomtu
domány kandidátusa.

NÉMETHNÉ BÖHM EDIT 
(Eötvös József Tanítóképző Főiskola)
„A szavalás története Magyarországon” c. értekezése 
alapján az irodalomtudomány kandidátusa.
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GYÖRFFY MIKLÓS 
(ELTE)
„Az idegen bűne és bűnhődése. A modern európai 
regény egy hőstípusnak változatai” c. értekezése alap
ján az irodalomtudomány kandidátusa.

BOGOLY JÓZSEF ÁGOSTON 
(Orsz. Széchényi Könyvtár)
„A magyar irodalomtörténet-írás századvégi és száza- 
deleji alakulása, az irodalomtudományi pozitivizmus 
filológiai öröksége” c. értekezése alapján az irodalom- 
tudomány kandidátusa.

ZÁGONYI ERVIN
(Széchényi István Gimn. és Szakközépiskola) 
„Kosztolányi és a szláv irodalmak” c. értekezése alap
ján az irodalomtudomány kandidátusa.

Néprajztudományi Szakbizottság

MOHAY TAMÁS 
(ELTE)
„Egy naplóíró parasztember élete és gazdálkodása a 
XX. század első felében Ipolynyéken” c. értekezése 
alapján a néprajztudomány kandidátusa.

Pedagógiai Szakbizottság 

SÁSKA GÉZA
(Bp. Főváros Polgármesteri Hivatal)
„A magyarországi iskolarendszerű felnőttoktatás fej
lesztésének ciklusos természete” c. értekezése alapján a 
neveléstudomány kandidátusa.

SETÉNYI JÁNOS 
(Oktatáskutató Intézet)
„A középfokú oktatás átalakulásának történeti ten
denciái az 1945 utáni Európában” c. értekezése alap
ján a neveléstudomány kandidátusa.

Földrajzi és Meteorológiai Szakbizottság

TINER TIBOR 
(MTA Földrajztud. KI.)
„A közlekedésfejlesztés elhanyagolásának hatásai 
Észak-Magyarország személyközlekedési viszonyaira” 
c. értekezése alapján a földrajztudomány kandidátusa. 

HORVÁTH ÁKOS
(OMSZ Siófoki Viharjelző Obszervatórium) 
„Gyakorlati eljárás a prefrontális instabilitási vonalak 
dinamikájának vizsgálatára és ultrarövidtávú előrejel
zésére” c. értekezése alapján a földrajztudomány kan
didátusa.

WEIDINGER TAMÁS 
(ELTE)
„A planetáris határréteg modellezése komplex felszín 
felett” c. értekezése alapján a földrajz (meteorológia) 
tudomány kandidátusa.

Matematikai és Számítástudományi Szakbizottság

SIMON KÁROLY 
(Miskolci Egyetem)
„Alacsony dimenziós dinamikai rendszerek” c. érteke
zése alapján a matematikai tudomány kandidátusa.

BAGYINSZKI JÁNOS 
(GATE)
„A prim-értékű logikák zárt lineáris függvény osztálya
inak diagramja és a pr-lezárás tulajdonságai” c. érteke
zése alapján a matematikai tudomány kandidátusa. 

KÁROLYI GYULA 
(ELTE)
„Geometriai diszkrepancia-tételek magasabb dimenzi
óban” c. értekezése alapján a matematikai tudomány 
kandidátusa. ^

Fizikai, csillagászati Szakbizottság

CSIBIRÁN MIHÁLY
(Megyei Kh. Nyíregyháza)
„A Szamárium, Europium, Tulium és Itterbium ato
mok elektronokkal való ütköztetése hatására keletke
ző többszörös ionizációs folyamatok kísérleti kutatá
sa” c. értekezése alapján a fizikai tudomány kandidá
tusa.

KUGLER SÁNDOR 
(BME Fizikai Intézet)
„Az amorf szén és szilícium rövidtávú rendjének és 
elektronszerkezetének kapcsolata” c. értekezése alap
ján a fizikai tudomány kandidátusa.

SULIK BÉLA 
(MTA ATOMKI)
„Belsőhéj-ionizációval együttjáró többszörös ionizá
ció nagyenergiájú ion-atom ütközésekben” c. értekezé
se alapján a fizikai tudomány kandidátusa.

BENE GYULA 
(ELTE)
„A kaotikus viselkedés leírása” c. értekezése alapján a 
fizikai tudomány kandidátusa.

BAGOLY ZSOLT 
(ELTE)
„Neutroncsillagok nagyenergiás gamma-sugárzásá
nak vizsgálata” c. értekezése alapján a fizikai tudo
mány kandidátusa.

LUDMÁNY ANDRÁS 
(MTA Csillagászati KI.)
„Spektrumvonal profiljának aszimmetriája napfoltok
ban” c. értekezése alapján a fizikai (csillagászati) tudo
mány kandidátusa.

\

Növénytermesztési tudományi Szakbizottság

MANDOUH ABD EL SALAM KANDIL 
(Egyiptomi Nagykövetség)
„Klímavizsgálatok eredményei fóliaházakban” c. érte
kezése alapján a mezőgazdasági tudomány kandidá
tusa.

Állattenyésztési, állatorvosi tudományi Szakbizottság

FENYVESSY JÓZSEF 
(KÉÉ Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged)
„A juhtej analízise és ipari feldolgozásának lehetősé
gei” c. értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány 
kandidátusa.
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SZABÓNÉ WILLIN ERZSÉBET 
(GATE Állattenyésztési Intézet)
„A növekedési erély és a vágóarányok változása, az 
életkortól függően a Hungavis combi ludhibridben” c. 
értekezése alapján a mezőgazdasági tudomány kandi
dátusa.

Agrárökonómiai tudományi Szakbizottság

„Szakosított tejtermelő telepek munkaszervezése” c. 
értekezése alapján a közgazdaságtudomány kandidá
tusa.

Elméleti Orvostudományi Szakbizottság

KARÁDI ZOLTÁN 
(POTE)
„Behavioral and neurochemical properties of chemo- 
sensitive lateral hapthalamic neurons in rhesus mon
key” c. értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa.

Klinikai I. Orvostudományi Szakbizottság

POLGÁR MARIANNE 
(Madarász u.-i Gyermekkh. Rí.)
„Táplálékfehérje allergia vizsgálata gyermekkorban” 
c. értekezése alapján az orvostudomány kandidá
tusa.

MEZEY BÉLA 
(POTE I. Belkl.)
„Myocardialis infarctusos betegek többlépcső prog
nosztizálása, korai mobilizálása és ergometriás vizsgá
lata a hospitális időszak során” c. értekezése alapján az 
orvostudomány kandidátusa.

BARABÁS KLÁRA 
(ORFI)
„Különböző típusú lézerek hatásának vizsgálata ket
tős vak módszerrel rheumatoid arthritisben” c. érteke
zése alapján az orvostudomány kandidátusa.

SIMON LAJOS 
(SOTE)
„Video-feedback hatásának vizsgálata neurotikus be
tegek csoport pszichoterápiájában” c. értekezése alap
ján az orvostudomány kandidátusa.

MOLNÁR ILDIKÓ 
(Kenézy Kórház, Debrecen)
„Szemizom elleni autoantitestek Graves-ophthalmo- 
pathiában” c. értekezése alapján az orvostudomány 
kandidátusa.

BALÁZS GIZELLA 
(nyugdíjas)
„Csecsemőkori pyelmonephritis és annak toxikózissal 
való pathogenetikai kapcsolatai” c. értekezése alapján 
az orvostudomány kandidátusa.

ALMÁSI GYÖRGY 
(Heim P. Gyermek Kh.)
„A folyadék elektrolit háztartás zavarai a kezelésük 
gennyes tüdőmegbetegedésekben gyermekekben” c. 
értekezése alapján az orvostudomány kandidátusa.

Gépészeti, kohászati tudományi Szakbizottság

TRANTA BEÁTA 
(Landis et. Gyr, Graz)
„Ólom-tellurid-p-n-p-. . .-szerkezetek elméleti és foto- 
Hall-vizsgálata különös tekintettel infravörös-detekto
rok készítésére” c. értekezése alapján a műszaki tudo
mány kandidátusa.

VADASDI KÁROLY 
(MTA Műszaki Fizikai KI.)
„Környezetkímélő hidrometallurgiai eljárások alapjai
nak kutatása, eljárások és berendezések fejlesztése és al
kalmazása egyes értékes anyagok, elsősorban másodla
gos forrásokból történő kinyerésére” (műszaki alkotás) c. 
értekezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa. 

DUDÁS LÁSZLÓ 
(DIGÉP)
„Kapcsolódó felületpárok gyártásgeometriai feladata
inak megoldása az elérés modell alapján” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa. 

WINTERS MÁRIA 
(háztartásbeli)
„Flexibilis modulrendszer a ruhaipari szabásmintaszer
kesztés számítógépes programokkal való kivitelezésére” 
c. értekezése alapján a műszaki tudomány kandidátusa. 

REISZ GYULA 
(Miskolci Egyetem)
„A húzástechnológia tervezés alapjai és módszerei hu
zalok sorozathúzásakor” c. értekezése alapján a mű
szaki tudomány kandidátusa.

HORVÁTH LÁSZLÓ 
(ITC-AMT Kft.)
„Ismeretalapú számítógépes eljárások forgácsolással 
készülő gépalkatrészek technológiai folyamatának ter
vezéséhez” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa.

GIAP VAN CHUNG 
(Vietnam)
„Dízel-hidraulikus vasúti vontatójárművek hajtásdi
namikai vizsgálata” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

Elektrontechnikai, számítástechnikai tudományi 
Szakbizottság

BÖRÖCZKY LILLA 
(MTA KFKI MSZKI)
„Képkódolásnál használt pel-rekurzív mozgásbecslés 
módszerei” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa.

THEISZ PÉTER 
(BME)
„Forgásjellemzők és szöghelyzetek önhitelesítő digitá
lis mérési módszerei” c. értekezése alapján a műszaki 
tudomány kandidátusa.

PÁVÓ JÓZSEF 
(JATE Bolyai Intézet)
„Integrált optikai eszközökben terjedő elektromágne
ses hullámok modellezése, félvezető lézeres alkalmazá
sokkal” c. értekezése alapján a műszaki tudomány 
kandidátusa.
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LUO YI 
(Kína)
„Solid Modelling for Regular Objects: Renewed Theo
ry, Data Structure and Euler Operators” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

BÓNA GÁBOR 
(KFKI Raster Kft.)
„Számítógépek megbízhatóságának növelése intelli
gens távdiagnosztikai rendszer segítségével” c. érteke
zése alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

Építési, építészeti és közlekedéstudományi Szakbizottság

NOVÁKY BÉLA 
(GATE)
„Éghajlati változások hidrológiai hatásai” c. értekezé
se alapján a műszaki tudomány kandidátusa. 

ABDUL KHALIK A. M. AL-TAAEI 
(Irak)
„Identification, classification and diagnosis of high- 
accident locations on the hungarian road network” c. ér
tekezése alapján a közlekedéstudomány kandidátusa. 

THOMA FRIGYES 
(nyugdíjas)
„Nyílt vízfelületek párolgáscsökkentése” c. értekezése 
alapján a műszaki tudomány kandidátusa.

Bányászati, földtani, geodéziai és geofizikai tudományi 
Szakbizottság

MÁRTON MÁTYÁS 
(Kartográfiai V.)
„Tengervízzel fedett felszínek ábrázolása kisméretará
nyú térképeken” c. értekezése alapján a földtudomány 
kandidátusa.

HABLY LILLA
(Magyar Természettud. Múzeum)
„Magyarország oligocén flórája” c. éretkezése alapján 
a földtudomány kandidátusa.

Kémiai tudományi Szakbizottság I.

SZÉCHYNÉ BÁLINT ÁGNES 
(BME)
„Kémiai technológiák számitógépes tervezése: a savó
feldolgozás alternatívái” c. értekezése alapján a kémiai 
tudomány kandidátusa.

PÓTA GYÖRGY 
(KLTE)
„Oszcilláció, oligooszcilláció, autokatalízis és kémiai 
hullámok” c. értekezése alapján a kémiai tudomány 
kandidátusa.

GÖRGÉNYI MIKLÓS 
(JATE)
„Reakciókinetikai adatok meghatározása azoalká- 
nok, i-butén és transz-2-butén iniciált bomlásában” c. 
értekezése alapján a kémiai tudomány kandidátusa. 

SZTATISZ JANISZ 
(BME)
„Megvalósult új megoldások a hőmérséklet-progra
mozás és a heterogén fázisú technológiák körében” c. 
értekezése alapján a kémiai tudomány kandidátusa.

Kémiai tudományi Szakbizottság II.

BADIAA A. BESSAR 
(Egyiptom)
„Effect of food technological processing on residues of 
some plant foods” c. értekezése alapján a kémiai tudo
mány kandidátusa.

KÁLMÁN ANDRÁS 
(YALE Egyetem New Haven)
„Folyadékkratográfiás oszlopok hatékonyságának és 
felbontásának befolyásolása az injekciós folyamaton 
és az eluens és oszlop közötti hőmérsékletgradiensen 
keresztül” c. értekezése alapján a kémiai tudomány 
kandidátusa.

FELLEGVÁRI IRÉN 
(MTA KKKI)
„Biopolimerek HPLC tisztításának új lehetőségei” c. 
értekezése alapján a kémiai tudomány kandidátusa. 

BATA ÁRPÁD 
(BME)
„Trichothecen vázas mikotoxinok analitikája és bio
kémiai hatásuk” c. értekezése alapján a kémiai tudo
mány kandidátusa.

JUVANCZ ZOLTÁN 
(MTA KKKI)
„Izomer vegyületek elválasztása kapilláris kromatog- 
ráfiával” c. értekezése alapján a kémiai tudomány kan
didátusa.

PERCZEL ANDRÁS 
(ELTE)
„Peptidek és peptidszármazékok szintézise és térszer
kezetvizsgálata elméleti és spektroszkópiai módszerek 
segítségével” c. értekezése alapján a kémiai tudomány 
kandidátusa.

SZIRTES TAMÁS 
(Richter Gedeon Vegyészeti Gyár)
„Szelektív központi idegrendszeri és étvágycsökkentő 
hatású TRH-analógok szintézise” c. értekezése alap
ján a kémiai tudomány kandidátusa.

TÖRÖK ILONA
(Orsz. Gyógyszerészeti Intézet)
„Kromatográfiával ellenőrzött gyógyszerminőség és 
gyógyszertörzskönyvezése” c. értekezése alapján a ké
miai tudomány kandidátusa.

Hadtudományi Szakbizottság 

NAGY TIBOR
(HM Oktatási és Tudományos Főo.)
„A szárazföldi csapatok gyakorlatai, mint a hadtudo
mányi kutatás alapvetően fontos területe” c. értekezé
se alapján a hadtudomány kandidátusa.

Szociológiai és Demográfiai Szakbizottság

ELEKES ZSUZSANNA 
(BKE)
„Drogjelenség különféle megközelítésben. Adalékok a 
magyarországi drogprobléma természetrajzához” c. 
értekezése alapján a szociológiai tudomány kandidá
tusa.
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Pályázati felhívás

Az MTA Központi Kémiai Kutató Intézete pályázatot 
hirdet vegyész, vegyészmérnök illetve kémia szakos dip
lomával rendelkező, fiatal (30 éves korig) kutatók felvéte
lére.

Az alkalmazás 3 éves időtartamra szól. Névvel és 
címmel ellátott, szakterületet megjelölő, részletes 
szakmai önéletrajz beadásával lehet jelentkezni az In
tézet Személyzeti Osztályán. Címünk: MTA Központi 
Kémiai Kutató Intézete, 1025 Budapest, Pusztaszeri 
út 59—67.

A pályázatok beadásának határideje 1993. június 30.

Az MTA Matematikai Kutató Intézete (1053 Buda
pest, Reáltanoda u. 13—15.) pályázatot hirdet 30 év
nél — kivételes esetben 35 évnél — fiatalabb kutatók
nak 1993. szeptember elsejétől kezdődően három évi 
időtartamra való felvételére .18 000 Ft alapbérrel. A 
pályázatok 1993. május 31-ig adandók postára a Ma
tematikai Kutató Intézet igazgatójának címezve. A 
pályázat elbírálásáról 1993. augusztus 1-ig értesítjük a 
pályázókat.

Az álláshelyekre azok pályázatát várjuk, akik 1993- 
ban végeznek matematikus vagy matematika-tanári sza
kon, valamint azon kutatókét, akik a korábbi években 
matematikus vagy matematika-tanári szakon végeztek, 
jelenleg határozott időre vannak alkalmazva és alkalma
zásuk határideje 1993-ban lejár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó nevét, születési adatait, címét,
— egyetemi oklevelének másolatát,
— a tanulmányozni kívánt tudományos terület megje

lölését,
— a pályázó rövid tudományos életrajzát,
— tudományos dolgozatainak egy-egy példányát (cik

kek, diákköri dolgozatok),
— két ajánló véleményét (zárt borítékban).

Szász Domokos 
akadémikus 

igazgató

Az MTA Matematikai Kutató Intézete (1053 Buda
pest, Reáltanoda u. 13—15.) pályázatot hirdet ven
dégkutatói állásokra az 1993. szeptember elsejével 
kezdődő egy évre. Pályázatot nyújthat be minden dip
lomával és legalább hároméves szakmai gyakorlattal 
rendelkező matematikus, akinek állandó munkahelye 
az elnyert pályázat időtartamára fizetés nélküli sza
badságot biztosít.

A pályázat célja, hogy lehetőséget adjon az Intézetben 
folyó kutatómunkába való bekapcsolódásra. A vendég- 
kutató az Intézet valamely osztályán végzi munkáját, 
kijelölt témavezető irányítása mellett. A végleges elbírá

lás előtt a pályázóknak előadás keretében ismertetniük 
kell eddigi kutatómunkájuk eredményeit az Intézet illeté
kes osztályának szemináriumán.

A pályázatok 1993. május 31-ig adandók postára a 
Matematikai Kutató Intézet igazgatójának címezve, aki 
dönt a pályázatok elfogadásáról. A fizetés megegyezés 
szerint történik, a pályázó jelenlegi fizetésétől és az Inté
zet anyagi lehetőségétől függően.

A pályázathoz mellékelendők:

— tudományos önéletrajz publikáció-jegyzékkel,
— munkaterv a kívánt téma megjelölésével.
— a munkahelyi vezető nyilatkozata a szabadságolás 

lehetőségéről.

Választható kutatási témák: matematikai logika, hal
mazelmélet, kombinatorika, gráfelmélet, számelmélet, 
algebra, komplex függvénytan, differenciálegyenletek, 
approximációelmélet, funkcionálanalízis, diszkrét geo
metria, általános topológia, valószínűségszámítás, sta
tisztikus fizika, matematikai statisztika, a számítástudo
mány matematikai alapjai, információelmélet, operáció- 
kutatás.

Szász Domokos
akadémiai
igazgató

Az MTA Matematikai Kutató Intézete (1053 Buda
pest, Reáltanoda u. 13—15.) a középiskolai matema
tikaoktatás színvonalának emelése érdekében ösztön
díjas pályázatot hirdet középiskolai matematikataná
rok számára. A pályázat által elnyerhető kutatási 
megbízás az 1993. szeptember elsejével kezdődő egy 
évre szól. A pályázatok 1993. május 31-ig adandók 
postára a Matematikai Kutató Intézet igazgatójának 
címezve.

A kutatási megbízás a következő feladatokat tartal
mazza:

— a tudományos kutatómunka, a szakirodalmi doku
mentáció módszereinek tanulmányozása és ezek 
esetleges alkalmazása a matematika diadaktikájá- 
nak területén,

— a matematika egy választott fejezetének tanulmá
nyozása és kutatása.

A megbízó Intézet a megbízottaknak havonta utólag
— a Magyar Tudományos Akadémia által biztosított
— 1400,— Ft díjazást folyósít. A szerződés lejártával 
jutalmazásra van lehetőség a végzett munka minősége 
alapján.

A pályázathoz előzetes munkaterv és szakmai önélet
rajz (kitérve az eddigi szakirodalmi tevékenységre és a 
nyelvtudásra), továbbá a munkahelyi vezető támogató 
nyilatkozata mellékelendő.

Szász Domokos
akadémikus

igazgató
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„Balaton 1994—95”
projektek keretében kutatócserék támogatására

Az 1966-ban aláírt magyar—francia kormányközi tu
dományos és technológiai egyezmény alapján az OMFB 
és a francia Külügyminisztérium pályázatot hirdet közös 
kutatási projektek keretében megvalósuló kutatócserék 
támogatására.

A projektek időben korlátosak (maximum 2+1 év), 
pontosan meghatározott célokat fogalmaznak meg, s két 
kutatócsoport — egy magyar és egy francia — együttmű
ködésén alapulnak. Az együttműködést mind magyar, 
mind francia részről projektvezetők irányítják.

A pályázatokat magyar—francia vegyesbizottság érté
keli. E bizottság 1993. novemberében ül össze, hogy 
kiválassza az 1994-ben finanszírozandó projekteket. Az 
eredményről 1993. december 31-ig kapnak tájékoztatást 
a projektvezetők.

Az első év befejezésekor jelentést kell készíteni az el
végzett kutatásról és az együttműködési perspektívákról. 
E jelentés fog alapul szolgálni ahhoz, hogy döntés szüles
sék további egy év támogatásról. E jelentést a pályázati 
felhívás B és D lapjának megfelelően kell elkészíteni. A 
projekt befejezésekor összesítő jelentést kell készíteni a 
fentebbiek szerint.

A pályázatok beadásának módja

A pályázatokat mind a magyar, mind a francia 
projektvezetőnek be kell nyújtaniuk a megfelelő 
kormányhivatalokhoz. Az egyoldalúan benyújtott pályá
zatokat az együttműködést szervező kormányhivatalok 
nem veszik figyelembe.

A magyar projektvezetőknek az alábbi címre kell eljut
tatniuk pályázataikat:

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály 
Nemzetközi Projekt Iroda 
Postacím: Budapest, Pf. 565, 1374 
Telefon: 1 175 900 
Telefax: 2 660 801

A magyar projektvezetőnek 3 (három) magyar nyelvű 
pályázatot kell benyújtania, továbbá a francia kutató 
által az APAPE-hoz (az APAPE pontos jelentése, vala
mint a szervezet címe a következő oldalon található) 
benyújtott francia nyelvű pályázat egy másolatát. Abban 
az esetben, ha a pályázatot nem francia nyelven (hanem 
például angolul) egyeztették, a magyar kutatónak ezt, a 
mindkét fél által aláírt, nem francia nyelvű pályázatot is 
el kell juttatnia a fenti címre.

A francia projektvezetőknek a következő címre kell 
eljuttatniuk pályázataikat:

APAPE — Agence Pour l  organisation de l ’accueil des
Personalités Entrangeres
42, avenue Raymond Poincaré
F — 75116 Paris
Telefon: 1—40 66 70 33
Telefax: 1—45 53 07 81

A francia félnek öt példányban kell benyújtania fran
ciául írt pályázatát.

A pályázatok benyújtásának határideje:
1993. május 31.

Finanszírozás

A Balaton program keretében egy-egy projekt rendel
kezésére bocsátott anyagi eszközök a kapcsolattartáshoz 
szükséges úti- és tartózkodási költségek térítésére hasz
nálhatók fel a költségvetési évben (január 1-től december 
31-ig). Az effektiv kutatási költségek ebből a forrásból 
tehát nem finanszírozhatók.

Az OMFB finanszírozza a magyar kutatók utazásait és 
a francia kutatók tartózkodási költségeit (szállás, napi
díj, biztosítás). A francia KüM finanszírozza a franciák 
utazásait és a magyarok tartózkodási költségeit (szállás, 
napidíj, biztosítás).

A magyar—francia vegyesbizottság fenntartja magá
nak a jogot arra nézve, hogy az igényeknél kevesebb 
utazás és/vagy tartózkodás finanszírozását biztosítsa.
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A LAP

PARTNEREK

MAGYARORSZÁG FRANCIAORSZÁG

Projektvezető

Beosztás

Kutatóintézet neve

Cím
Város,

utca, házszám,
irányítószám
Telefon
Telex
Telefax

E mail

A kutatócsoport 
tagja(i)
(név, beosztás)

A projekt címe:

Rövid leírás:

Terület*/Tudományág:

(*) Természettudomány, mérnöki tudományok, orvostudomány, agrártudomány
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B LAP

(*) A projekt teljes időtartamára vonatkozó projektleírást meg kell adni. Indokolni kell az igényelt kutatócseréket, valamint azt, hogy miért 
óhajtanak közösen dolgozni.

A PROJEKT LEÍRÁSA*

Célkitűzés:

i

A javasolt munkaterv: (ki, mit csinál, hol, miért)

Az 1994-re tervezett csereutazások (pontosan kell megadni az utazók nevét, valamint az utazások időtartamát)

Az utazó neve Magyarországra (város neve) Franciaországba (város neve)

hónapok száma napok száma hónapok száma napok száma
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C LAP

KUTATÓCSOPORTOK
BEMUTATÁSA MAGYAROK FRANCIÁK

A projekt 
megvalósításához 
rendelkezésre 
álló berendezések:

A projektben résztvevők 
projekttel kapcsolatos 
jelentősebb publikációi 
(résztvevőnként max. 5):

Az e projekthez 
a BALATON-on kívül 
kapott támogatás*:

(*) A támogatásokkal kapcsolatban pontos adatszolgáltatás: időpont, időtartam, a finanszírozás forrásai és összege (OTKA, FEFA, stb. — 
hasonlóképpen a francia fél vonatkozásában is).
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D LAP

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS VÁRHATÓ HASZNA

Kutatás keretében megvalósuló továbbképzés:
(E projekt segíti-e a továbbképzést? (például közös irányítású [magyar és francia] konzulens által irányított) doktori disszertáció 
kidolgozását). Ha igen, akkor kérjük megadni a doktorjelöltek nevét és kutatási témáikat.)

Európai közösségbeli együttműködési lehetőségek:
(Tervezett részvétel valamely közösségi programban, melyikben, a partner(ek) megnevezése.)

Egyéb nemzetközi együttműködési lehetőségek: (Konkrét ismertetés)

Várható ipari hasznosítás (ipari kapcsolatok, remélt eredmények) 
(Partnerkapcsolatok és remélt eredmények)

A magyar protektvezető aláírása: Az intézmény vezetőjének véleménye és aláírása:
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(tájékoztató jelleggel* *) KIEGÉSZÍTŐ LAP

PÁLYÁZAT TOVÁBBKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ(AK)RA

A jelölt családneve: férfi/nő

Utóneve:
Születési ideje:

Állampolgársága:
Állandó lakcíme:

Telefonszáma:

Utolsó diplomái:

(intézmény, város, év):

Szervezeti hovatartozása (intézmény, osztály, kutatási egység): 

Beosztása e szervezetben:

Hivatali felettese:

Szakmai vezetője:

A kért ösztöndíj célja és programja: 
(konkrét időpontok szerint)

A továbbképzési ösztöndíjra vonatkozó kérelem indoklása:

Az ösztöndíj tervezett ideje:

Helye:

A kutatásvezető családi és utóneve és aláírása:

(*) E lap kitöltése nem tekinthető pályázat beadásának. Nem mentesít tehát a megfelelő pályázati kérelemnek az ösztöndíjat adó intézményekhez 
történő beadásától. Az ösztöndíjakról a budapesti Francia Intézet ad tájékoztatást.

á UL
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A Köztársaság Elnökének 
55/1993. (V. 21.) KE 

határozata

A Kormány
1037/1993. (V. 21.) Korm. 

határozata

a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
megerősítéséről

a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának 
és főtitkár-helyettesének kinevezéséről

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése i) pontja alapján A Kormány

a Magyar Tudományos Akadémia 1993. évi közgyűlé
sének a Magyar Köztársaság miniszterelnöke útján tett 
előterjesztésére

Kosáry Domokost, az MTA rendes tagját a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöki tisztségében

megerősítem.
Göncz Árpád s. k., 
a Köztársaság elnöke

Keviczky Lászlót, az MTA rendes tagját a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkárává,

Harmathy Attilát, az MTA levelező tagját a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkár-helyettesévé

3 évi időtartamra — 1993. május 13-i hatállyal — kinevezi.

Dr. Antall József s. k., 
miniszterelnök

Ellenjegyzem:
Dr. Antall József s. k ., 

miniszterelnök

A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének Határozatai

az 1993. április 20-án tartott üléséről 
(23—25. számú határozatok)

Az MTA 1992. évi rendkívüli közgyűlése által 
kiküldött ad hoc „Programbizottság” 

jelentése és állásfoglalása
Az Akadémia 1992. decemberi rendkívüli közgyűlése 

ad hoc bizottságot küldött ki az 1993. évi rendes közgyű
lés határozatainak előkészítésére. A bizottság azt a fel
adatot kapta, hogy a ciklust záró, illetve nyitó közgyűlés 
számára dolgozzon ki javaslatot
— az Akadémia távlati feladataira,
— működési mechanizmusának javítására,
— és a megkezdett reformfolyamatok továbbvitelére vo

natkozólag (32/1992 sz. elnökségi határozat)
továbbá tegyen javaslatot az 1993—96. évi ciklus prog
ramjára, célkitűzéseire, ezen belül olyan kiemelkedő jelen
tőségű tudományos problémák feldolgozására, amelyek 
az Akadémia kezdeményezésére kerülnek megvitatásra, s 
amelyekből a leszűrt következtetések, ajánlások hasznosít
hatók az ország kulturális, gazdasági fejlődésénél.

A közgyűlés külön albizottságot hívott létre az akadé
miai kutatóhálózat jövőképének és működési modelljé
nek kidolgozására. A jelen körülmények között — írta az 
előterjesztés — az Akadémiáról szóló törvény elfogadá

sának elhúzódása, a kutatóbázist sújtó restriktiv pénz
ügyi politika és a rendelkezésre álló idő függvényében a 
bizottság a kutatóhálózattal foglalkozó javaslatoknak 
kiemelkedő fontosságot tulajdonított.

Az előterjesztés első része ismerteti az előzményeket, 
valamint a Programbizottság 20 pontból álló állásfogla
lását.

A második rész — a Programbizottság kutatóhálózati 
albizottsága előterjesztésében — az akadémiai kutatóhá
lózat korszerűsítésének koncepciójára vonatkozó javas
latot tartalmazza. Ennek első fejezete az Akadémia kuta
tóhálózatának helyzetét mutatja be, második fejezete az 
akadémiai kutatóhálózat irányításának, működtetésének 
korszerűsítésére vonatkozó javaslatot ismerteti, harma
dik fejezete a következtetéseket és javaslatokat tartal
mazza, negyedik fejezete pedig a válságkezelő szakasz 
(1993—95) és szervezete témakörét tárgyalja. Az Össze
foglaló a legfontosabb megállapításokat összegzi. Az 
előterjesztés melléklete arról szól, hol és hogyan tudja az 
MTA a következő években segíteni a hazai társadalom és 
gazdaság fejlődését.

A Programbizottság elnökének és alelnökének szóbeli 
bevezetője után a jelentésről igen élénk vita bontakozott ki.
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A felszólalók elismerően szóltak az előterjesztésnek az 
akadémiai kutatóhálózat irányítási rendszere korszerűsí
tési koncepciójának tényfeltáró, helyzetelemző, az ered
ményeket, de a problémákat is bemutató részéről. Java
solták, hogy a dokumentum őrizze meg drámaiságát, 
ugyanakkor ne ecsetelje az intézetek — egyébként is 
szűkös — mozgásterét, mert ez külső pénzügyi szakem
berek számára téves következtetések — „nem érdemes 
támogatni” — levonására adhat alkalmat. Viszont job
ban fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy a tehetséges 
fiatalok alacsony kutatói fizetésük többszöröséért el
hagyják tudományos pályájukat.

A béreket illetően árnyaltabb megfogalmazást ajánlot
tak, tekintettel arra, hogy az előterjesztés a költségvetési 
és szerződéses létszámot együttesen kezeli. Javasolták az 
előterjesztés tényfeltáró, elemző részének nyilvánosság 
elé bocsátását, hogy a közvélemény, az azt befolyásoló 
téves nézeteket valló és álhíreket terjesztők, valamint a 
döntéshozók a valóságos helyzetet ismerjék meg.

Az akadémiai kutatóhálózat korszerűsítési koncepció
ját illetően megoszlottak a vélemények.

AZ AKIT elnöke ismertette a Tanács véleményét, 
mely egyetértett az alapkoncepcióval. Nevezetesen a 
helyzetelemzésen túl, a javaslatokat is kiválónak tartotta, 
s arra az álláspontra helyezkedett, hogy:

— szükséges az Akadémián belül egy külön szervet létre
hozni, amely a hálózattal foglalkozik és dönt,

— jelenjen meg külön az akadémiai intézetek költségve
tése,

— szükség van a jelenlegi helyzetben egy, a közgyűlés 
által kb. 2 éves időszakra rendkívüli jogosítványokkal 
felruházott szervezet létrehozására, amely felelős a 
legsürgősebb teendők végrehajtásáért.

Ezt más felszólalók is támogatták, bár egyes részeit 
vitatták. A többség azonban — amellett, hogy a reform 
szükségességét támogatta — a szervezeti részt nagyon 
komplikáltnak, egyes esetekben bürokratikusnak, az 
egyes szervezetek feladatait nem kellően tisztázottnak 
tartotta. Nem világos a javasolt új szervezetek (tanácsok, 
bizottságok, igazgatóságok stb.) kapcsolata a testületek
kel (közgyűlés és bizottságai, elnökség és bizottságai, 
osztályok és bizottságai); részben felettük levőnek tűn
nek és úgy látszik, hogy hatáskörüket jelentős részben 
elvonják. Nem tisztázott — még — a javasolt új szerveze
tek és az MTA Titkársága kapcsolata sem. E problémák 
miatt nem tűnik működőképesnek a javasolt új rendszer.

A koncepció egyébként is nagy szerepet szán az irányí
tásnak, amiről már többször is kiderült, hogy a tudomá
nyos kutatásnál nem járható út. Itt koordinációra, össze
hangolásra kell törekedni és azt sem lehet kiszakítva, 
kizárólag az intézetek vonatkozásában kialakítani, csak 
az Akadémia egész működési mechanizmusának része
ként, abba ágyazva.

Ezek mellett még több más észrevétel is felmerült. így 
pl. rendkívül kockázatosnak tartották az intézeti költség- 
vetés különválasztását, mivel ez egyes köröket először az 
intézetek könnyű leválasztása, majd más intézmények 
irányítása alá helyezésre inspirálhat; a kinevezéseknél, 
túlzott centralizációs törekvés tapasztalható — ami ellen

tétes mind az akadémiai törvény tervezetével, mind az 
intézeti autonómiával; nem foglalkozik az anyag az inté
zethálózat struktúrájával, átalakításának kérdéseivel. El
lentétes vélemények alakultak ki atekintetben, hogy az 
AKB és a kuratóriumok csak akadémiai vagy külső 
szakemberekből (is) álljanak. Mindezek miatt — muta
tott rá több felszólaló — részletkérdéseket nem célszerű 
a közgyűlés elé terjeszteni. Ehelyett a közgyűlés határo
zatijavaslat szerkezete (2.3 napirendi pont) I. fejezetében 
megfogalmazottakat ajánlották az előterjesztők figyel
mébe.

Az előterjesztés másik részét illetően — hol és hogyan 
tudja az MTA a következő években segíteni a hazai 
társadalom és gazdaság fejlődését — is megoszlottak a 
vélemények. Volt, aki helyeselte az előterjesztés mellékle
tében a kérdés esszészerű bemutatását. A többség azon
ban helytelenítette, hogy az előterjesztés deklarálja, hogy 
az MTA interdiszciplináris kulcsprogramok kitűzését 
nem javasolja. A felszólalók szerint helytelen lenne, ha 
úgy nézne ki, hogy az MTA csak saját belső ügyeivel 
foglalkozik és nem fordul a társadalmi problémák, az 
interdiszciplináris nagy nemzeti jelentőségű kulcskérdé
sek felé. E tekintetben — hangzott el — a testületek, főleg 
az osztályok legyenek kezdeményezőbbek. Elhangzottak 
témajavaslatok, köztük olyanok is, amelyekkel a testüle
tek már foglalkoznak (pl. környezetvédelem, a prognosz
tizált klímaváltozás és az aszályhelyzet, az agrárhelyzet 
és az agrártudomány) és várható, hogy a közgyűlésen 
még további javaslatok is felmerülnek.

A vita során szóba került a tudományos bizottságok 
szerepe. Felhívták a figyelmet arra, hogy más a döntésho
zó és más a véleményező (pl. osztálybizottságok) szerepe. 
Többen felvetették, hogy inkább az 1990—91-ben átala
kított bizottsági rendszer karbantartására, mintsem 
újabb — nem is világosan meghatározott célú — átalakí
tására kell törekedni.

Az osztálystruktúra esetleges megváltoztatása mellett 
is hangzottak el felszólalások, elsősorban a III. Osztály 
vonatkozásában.

Az előterjesztők válaszukban emlékeztettek arra, hogy 
bizonytalanság tapasztalható az Akadémia tagjai és inté
zetei körében a jövőt illetően. Ellentmondás van ui. az 
Akadémia autonómiája és az állami költségvetéstől — de 
főleg a PM-től — való függősége tekintetében, de azért is, 
mert az MTA-nak az egész magyar tudományért való 
felelősségét egyesek vitatják más szervezetek (pl. egyete
mek) autonómiájára hivatkozással. Mindezek gátolják 
az MTA jövőképének kialakítását.

Elfogadták azokat az észrevételeket, hogy — a jelen 
formájában — az akadémiai kutatóhálózat vonatkozásá
ban javasolt rendszer nehézkes, sőt bürokratikus, de — 
mondták — letisztítható, elhagyhatók a részletek, óvato
san fogalmazandók a bérekre vonatkozó megállapítások, 
tisztázandó a kinevezési eljárás stb. Hiányolták, hogy a 
Vagyonkezelő Igazgatóságról nem esett szó a vitában.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az intézetek támogat
ják a javasolt rendszert, mivel az — véleményük szerint 
— saját ügyeikben a fokozottabb önigazgatás lehetőségét 
biztosítja számukra. A javaslat — mondták az előterjesz
tők — összhangban az akadémiai törvénytervezettel, el
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nöki akadémiára épül, az osztályok „bírói” szemlélettel 
működhetnének.

Tömören összefoglalták — még egyszer — a rendszer 
felépítésére és működésére vonatkozó elgondolásokat, és 
felhívták a figyelmet a válság kezelésének szükségességé
re.

Az Akadémia elnöke összefoglalójában mindenek 
előtt köszönetét mondott a Bizottságnak az átgondolt, 
alapos munkáért, amelynek egyes részeit célszerű felhasz
nálni az országgyűlési képviselők számára készülő — az 
akadémiai törvény szükségességét bemutató — röpirat- 
hoz is.

Emlékeztetett arra — ami több felszólalásban is el
hangzott — hogy a Bizottságot a közgyűlés küldte ki, 
annak tartozik jelentéssel és felelősséggel, tehát az Elnök
ség a jelentést nem változtathatja meg, de észrevételeit, 
javaslatait a Bizottság figyelmébe ajánlhatja.

Ennek alapján a vitában különösen a következőket 
emelte ki:
1. Az akadémiai kutatóhálózatot illetően

— egyetértés van abban, hogy az Akadémia kutatóin
tézeteit és egyetemi kutatóhálózatát meg kell őriz
ni, ellenállva az utóbbiak csökkentésére irányuló 
kísérleteknek, törekedve a vidéki egyetemi kutató- 
hálózatunk erősítésére.
Célszerű lenne, ha a Bizottság megvizsgálná, nin- 
csenek-e a jelentésben olyan motívumok, amelyek 
ez ellen kihasználhatók (pl. bár nehéz helyzetben 
vagyunk, mégsem célszerű „pánikot” kelteni, s bi
zonytalanságot keltő válságról beszélni).

— Az országos állami költségvetésben az akadémiai 
intézetek költségvetésének különválasztása először 
az intézeteknek az MTA-tól való leválasztását, 
majd más szervezetek (egyetem, meglévő vagy el
gondolt minisztérium) felügyelete alá helyezését 
inspirálhatja, ami csak hátrányt jelenthet az intéze
tek számára.

— A javasolt új szervezet komplikált, nem tisztázott 
kapcsolata, viszonya a meglévő szervezetekkel. El
kerülendő a feladatok párhuzamos végzése.

— Szervezeti és működési részletkérdésekben nem in
dokolt közgyűlési vita, illetve állásfoglalás. Ehe
lyett azt célszerű javasolni, hogy a közgyűlés a 
Programbizottság jelentésének
— az akadémiai kutatóhálózat helyzetére és irányí

tására vonatkozó részét
— a további munka alapjául elfogadja 
-— felhatalmazza az elnökséget, hogy az Akadé

miára érvényes jogszabályoknak megfelelően 
tegye meg a szükséges intézkedéseket

— a jelentés többi részéből az általános érdekű 
javaslatok emelendők ki

mindezek — természetesen — a közgyűlési vita 
szerinti módosításokkal.
Részletkérdések eldöntése a jóváhagyott akadémiai 
törvény ismeretében lehetséges.

— Az akadémiai törvénnyel összhangban álló elnöki 
akadémiával a kettéosztottság megszűnik, indokolt 
azonban a köztestületet védő, szükség szerint mű
ködő és az abszolutizmust gátló „fékek” beépítése.

2. A nemzet szempontjából nagyjelentőségű, társadalmi, 
gazdasági kérdéseket illetően

— az Akadémia továbbra is távol kívánja tartani ma
gát a politikától, de nagy nemzeti érdekű kérdések
kel saját kezdeményezésből, nemcsak kormányfel
kérésre, foglalkoznia kell és ezt szükségesnek tartja 
kinyilvánítani;

— tételes felsorolást — most — nem szükséges adni, 
de számításba vehetőek a vitában említett témákon 
túl a magyar nyelv tisztasága, a kollektív kisebbségi 
jogok is. Várhatóan a közgyűlésen is felmerülnek 
újabb javaslatok.

A vitában felmerült osztálystruktúra-változás nem
csak a III. Osztály, hanem más osztályok (pl. I., és II.) 
vonatkozásában is számításba jött. Célszerű lenne, hogy 
ennek előkészítésére a közgyűlés küldjön ki ad hoc bi
zottságot.

A vitáról szó szerinti jegyzőkönyv készült.

Az Elnökség 23/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. köszönetét fejezi ki a Programbizottságnak az átgon

dolt, alapos munkáért.
Kinyilvánítja, hogy a Bizottságot a közgyűlés küldte 
ki, annak tartozik felelősséggel, tehát az Elnökség a 
jelentést nem változtathatja meg, de a vitában elhang
zott észrevételeit, javaslatait és az elnöki összefoglalót 
a Bizottság figyelmébe ajánlja.

2. Az osztálystruktúra felülvizsgálatára ad hoc bizottság 
kiküldését javasolja a közgyűlésnek.

Tájékoztató jelentés
„Az idegen nyelvű acták és a magyar nyelvű 
folyóiratok felülvizsgálata” c. 18/1992. sz. 

elnökségi határozat végrehajtásáról

Az előterjesztés bevezetőjében ismertette az előzmé
nyeket, majd három fejezetben foglalta össze mondani
valóját.

Az I. fejezet az idegen nyelvű folyóiratokkal foglalko
zik. Tájékoztat, hogy az Akadémiai Kiadó elkészítette 
jelentését a nála megjelenő 31 acta és studia helyzetéről, 
illetve további kiadására vonatkozó terveiről. Eszerint az 
idegen nyelvű folyóiratok tetemes részénél egy-, két- vagy 
akár többéves lemaradás van, több esetben kézirathiány 
miatt. Felhívja a figyelmet, hogy a lemaradások mielőbbi 
felszámolása létfontosságú valamennyi folyóirat számá
ra — s ennek meg kell teremteni mind a megfelelő szak
mai-szerkesztési, mind pedig a kellő pénzügyi feltételeit.

A Kiadó az actákat négy csoportba sorolja:
— további megjelentetésük megvizsgálandó (ide 8 acta 

tartozik);
— jelentős lemaradásuk miatt értékelhetetlen helyzetű 

acták, amelyek — egy kivétellel — távlatilag esetleg 
nyereségesek lehetnek (ide 4+1 folyóiratot sorol, az 
utóbbi támogatásra szorulna);
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— tudományos szempontból fenntartandó folyóiratok, 
amelyek azonban rendszeres akadémiai támogatást 
igényelnek (ide 12 folyóirat tartozik);

— nyereséges, illetve távlatilag rentábilis acták, amelyek 
megjelentetését a Kiadó — saját finanszírozásban 
— továbbra is vállalná (ez 6 folyóiratra vonatkozik).

A jelenleg szükséges akadémiai támogatás összegét a 
Kiadó 11 + 1,2= 12,2 MFt-ban jelöli meg, de nem tér ki 
az első csoportból esetleg megmaradó acták finanszírozá
si költségeire, s nem kalkulál a második csoportban emlí
tett négy folyóirat lemaradásának felszámolásához szük
séges összeggel sem. (Ez kb. 4—5 MFt ráfordítást igé
nyelne.) A Kiadó végül javasolja egy 4—6 MFt-os fordí
tói alap létrehozását, amely a szerkesztőségek dologi 
kiadásának fedezetéül is szolgálna.

Mindezek a költségek a jelenlegi árakon elérik, esetleg 
kevéssel meg is haladják az évi 20 MFt-ot.

Az osztályok az idegen nyelvű folyóiratok további 
megjelentetését — csekély kivételtől eltekintve — tudo
mányos szempontból feltétlenül támogatandónak minő
sítették. A kivételek: az Acta Litteraria és az Acta Biochi- 
mia-Biophysica, amelyek fenntartását az érdekelt I., illet
ve Vili. o. nem tartja lehetségesnek, s ezért további 
megjelentetéséről lemondott. (A Kiadó viszont az Acta 
Biochimica-Biophysica megjelentetését, más névvel, saját 
finanszírozásban továbbra is vállalná.) A fennmaradó 
acták (studiák) kiadását az egyes osztályok különböző, 
átmeneti intézkedésekkel kívánják elősegíteni.

Ilyenek:
— átmeneti terjedelemcsökkentés; egyes évfolyamok év

könyvszerű összevonása;
— szükség esetén az osztálykönyvkeret egészének vagy 

meghatározott hányadának a terhére történjék a fi
nanszírozás;

— a Kiadóval folytatandó konkrét tárgyalásokon az 
egyes szerkesztőségek állapodjanak meg a feltétlenül 
szükséges intézkedésekről (ehhez az egyes folyóiratok 
kalkulációjának ismeretére van szükség);

— a szerkesztőségek készek a Kiadónak segítségére lenni 
a terjesztésben stb.

Az V. O. egy év haladékot adott idegen nyelvű folyó
iratainak azzal, hogy ezalatt számolják fel a lemaradáso
kat, végezzék el a folyóiratok korszerűsítését. Az Osztály 
1993. végén áttekinti a helyzetet, s ha kell, a jelenlegi hat 
actát két idegen nyelvű — egy elméleti és egy klinikai 
jellegű — folyóirattá vonja össze.

A KFB Titkársága, a Kiadó s a Szerkesztőségek véle
ménye szerint 10—12 MFt egyszeri (1993. évi) támoga
tással lehetne a holtpontról kimozdítani az idegen nyelvű 
folyóiratokat, de ehhez — az MTA pénzügyi nehézségei 
miatt — külső forrás kellene, a továbbiakban pedig ismét 
elő kell terjesztenie az Akadémia 1994. évi költségvetési 
tervéhez a megfelelő (emelt) összegről szóló javaslatait.

A könyv- és folyóirat-kiadás összegének 20%-os eme
lése lett volna indokolt már 1993-ban (a lemaradás fel
számolását célzó egyszeri támogatáson túl), de ezt az 
MTA nem tudta biztosítani, így a támogatás nomináli

san az 1992. évi szinten maradt. A legégetőbb problémák 
részleges megoldását elősegítette, hogy az 1992. évi köz
gyűlés megszavazott 20 MFt többlettámogatás felét a 
főtitkár biztosította.

A II. fejezet a magyar nyelvű folyóiratokkal foglal
kozik. Ezek szerkesztőségeinek túlnyomó többsége (36- 
ból 25) megvitatta az Elnökség által is tárgyalt Előter
jesztést és kialakította álláspontját általában mind a fo
lyóirat szakmai-tudományos, mind szerkesztési-kiadási- 
pénzügyi kérdéseiben. Különösen a politikaérzékeny 
szakterületeken (történelemtudomány, jog, közgazda
ság, szociológia stb.) új szerkesztési-tematikai koncepció
kat fogadtak el vagy erősítettek meg; több esetben is 
megfogalmazva azt az óhajt, hogy — a napi politikától 
elhatárolódva — az ország jelenlegi helyzetét és jövőjét 
érintő kérdésekben a tudomány eszközeivel, viták szerve
zésével, a nemzetközi tudományossághoz való szorosabb 
kapcsolódás elősegítésével teljesítsék alapvető feladatu
kat. Megfogalmazódtak olyan elképzelések is, hogy a 
folyóiratokat nyitottabbá kell tenni a felsőoktatás és a 
posztgraduális képzés irányába.

A szűkös dotáció miatt a folyóiratok túlnyomó több
sége elszakad a viszonylag drágán dolgozó Akadémiai 
Kiadótól — az olcsóbb és gyorsabb előállítás reményé
ben saját kiadásra tért át. Emiatt meg kellett határozni a 
lapalapító, illetve -fenntartó szervezetet, amely csak 
önálló jogi személy lehet (s erre nem mindig akadt vállal
kozó), továbbá rendezni kellett a szerkesztőségek elhe
lyezésének, fenntartási költségeinek, a szerzői, szerkesz
tői honoráriumok fenntartásának vagy kényszerű meg
szüntetésének egész problémakörét is. Ehhez járul még 
megfelelő nyomda fellelése, a terjesztési, esetenként: ex- 
pediálási tennivalók lehető szakszerű és eredményes meg
szervezése stb.

Mindemellett a folyóiratok többsége — nem utolsó
sorban a már említett egyszeri akadémiai gyorssegélynek 
hála — felszámolta egy-két éves lemaradását, remény
kedve indul új helyzetében az új feladatok lehető jó 
megoldására.

Valamennyi osztály foglalkozott a magyar nyelvű fo
lyóiratok kiadásával is (bár többnyire az actákra össz
pontosítottak), és azok további megjelentetése mellett 
foglaltak állást. Kivételként a X. O. megvizsgálandónak 
tartotta két földrajzi folyóirat esetleges összevonását, ill. 
a IX. O. felvetette az egyik szociológiai folyóirat angol 
nyelvű periodikává való átalakításának lehetőségét. 
Mind a két esetben a döntés 1993. őszére várható.

Az osztályok megelégedéssel nyugtázták a lemaradá
sok felszámolására tett erőfeszítéseket, s többnyire kife
jezték azt a kívánságukat, hogy a folyóiratok rendszeres 
megjelentetése végett — szükség esetén — módosítsák az 
osztály könyv- és folyóiratkereteinek belső arányait, ill. 
tegyék „átjárhatóvá” a könyv- és folyóiratdotációt. Ilyen 
állásfoglalást egyik-másik osztály már az előző egy-két 
évben is elfogadott. Néhány osztály -— ettől eltérően 
— csak egyes konkrét esetekben és a tartalmi szempon
tok, a színvonal, a minőség alapos mérlegelése után tartja 
lehetségesnek a pénzeszközök esetleges átcsoportosítá
sát. Nyilvánvaló, hogy az egyes tudományszakok belső 
helyzete, a könyv- és folyóirat-kiadás szakmai értékrend-
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je befolyásolja a döntéseket; mindenesetre arra kell töre
kedni, hogy az egyes szaktudományok hazai központi 
folyóiratai — színvonaluk, olvasottságuk, kritikai orien
táló szerepük révén — vitathatatlan tekintélyt szerezze
nek maguknak.

A III. fejezet a feladatokat foglalja össze a következők 
szerint:

— kívánatos folytatni és lehetőleg még 1993 tavaszán 
befejezni a Kiadóval és az acta-szerkesztőségekkel a 
tárgyalásokat az adott folyóiratok 1993. évi megjelen
tetéséhez szükséges összegről és a finanszírozás lehet
séges módjáról. Ennek keretében tisztázandók a Ki
adó által javasolt fordítói alap létrehozásának, fel- 
használásának módja és feltételei is;

— a KFB 1993. februári ülésének felhatalmazása alapján 
mintegy 10—12 MFt-os összegű külső, pótlólagos 
pénzforrást (feltehetően egyszeri központi OTKA- 
támogatást) kell szerezni a fenti kiadások fedezésére;

— a magyar és idegen nyelvű folyóiratok (továbbá a 
könyvkiadás) növekvő költségeinek fedezésére az 
Akadémia 1994. évi költségvetési tervéhez az eddigi 
támogatási összeg mintegy 20%-os emelését kell java
solni. Az 1994. évi költségvetési terv a KFB következő 
(1993. júniusi) ülése elé terjesztendő;

— a KFB Titkársága 1993 őszén vizsgálja meg az intéz
kedések hatását, és — pontosítva a folyóirat-kiadás 
1994. évi teendőit — jóváhagyás végett terjesszen a 
KFB elé megfelelő javaslatokat.

A KFB elnöke szóbeli bevezetőjében javasolta, hogy a 
restringálásnál a „csereképességet” is vegyék figyelembe. 
A józan és szigorú restringálást azonban nem célszerű a 
tudományos osztályokra bízni. Felhívta a figyelmet arra 
a követelményre, hogy a szerkesztőbizottságok legyenek 
aktívak és felelősek, tehát a megfelelő szerkesztőbizottsá
gok választása stratégiai kérdés.

Az Akadémiai Kiadó igazgatója felhívta a figyelmet 
arra, hogy az idegen nyelvű folyóiratok kiadását a Kiadó 
finanszírozza, évi 12 MFt veszteséggel. Célja null szaldó 
elérése, rendszeres időben történő megjelenés, ami nem 
tűri a cikkhiányt.

Véleménye szerint 6 folyóirat rentábilis, 5—6 pedig 
azzá tehető. Úgy látja, hogy 6—8 folyóirat kiadását tá
mogatás nélkül is vállalhatja a Kiadó.

Emlékeztetett arra, hogy a keleti piac ugyan összeom
lott, de a nyugati piac vásárol, itthon pedig kénytelen volt 
áremeléseket végrehajtani. Úgy ítélte meg, hogy a folyó
iratok egy részének a Kiadótól való elvitele csak időleges, 
mert kiderül, hogy máshol sem olcsóbb az energia és a 
papír.

A III. Osztály elnökének arra a kérdésére, igaz-e, hogy 
az Acta Mathematica azért nem szerepel a mellékletben 
felsorolt folyóiratok között, mert más kiadónak adták át, 
s ha igaz, akkor az osztályelnököt erről miért nem értesí
tették, a Kiadó igazgatójának válasza a következő volt. 
A folyóiratot egy holland kiadóval közösen adják ki, 
tudomása szerint erről a Osztályt értesítették, de ennek 
utánanéz.

Több felszólaló javasolta, hogy ahol egyéves vagy an

nál nagyobb lemaradás van, szüntessék meg a folyó
iratot, mert ezek szerint nincs iránta igény; az Osztályok
nak pedig egyeztetniök kell a Kiadóval, hogy pénzügyi 
okokból mely folyóiratok nem jelennek meg. Más felszó
lalók szerint ugyancsak megszüntetendők azok a folyó
iratok is, amelyekben nem jelennek meg színvonalas pub
likációk.

Egy felszólaló emlékeztetett arra, hogy a folyóiratok 
könyvtárak cserepéldányaiul is szolgálnak.

Javaslatok hangzottak el, hogy a Kiadó jelezze a kiad
ványokon, az saját vagy osztálykiadvány-e.

Az Elnökség 24/1993. számú határozata

Az Elnökség
1. köszönettel tudomásul veszi a Könyv- és Folyóiratki

adó Bizottság Tájékoztatóját „Az idegen nyelvű acták 
és a magyar nyelvű folyóiratok felülvizsgálata” című 
18/1992. sz. elnökségi határozat végrehajtásáról;

2. külön is helyesli az akadémiai idegen nyelvű folyóira
tok szerkesztési színvonalának emelésével kapcsolatos 
bizottsági állásfoglalást;

3. támogatja a Bizottságot abban, hogy az idegen nyelvű 
folyóiratok kiadásának dotációjára az 1994. évi költ
ségvetési tervben további támogatásra nyújtson be 
igényt;

4. Felkéri
4.1 a tudományos osztályokat, hogy ismételten foglal

kozzanak folyóirataik problémáival. Figyelmükbe 
ajánlja, hogy a folyóiratok címeikben is az eddigi
nél szélesebb tudományterületeket fogjanak át;

4.2 az Akadémiai Kiadót, hogy a kiadványokon jelez
ze, hogy az saját vagy osztálykiadvány-e;

4.3 a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságot, hogy a 
tett intézkedésekről 1994. második felében készít
sen tájékoztatót az Elnökség számára.

Előterjesztés

A Magyar Tudományos Akadémia 
1993. évi rendes közgyűlése 

határozati javaslatának szerkezetére

Az előterjesztés idézte az Elnökség 34/1992. sz. határo
zatát, mely szerint „Az MTA 1993. évi rendes közgyűlése 
új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagok választásával 
egybekötött, tisztújító közgyűlésként kerüljön megrende
zésre. Napirendjén a tisztújítás mellett főként az elmúlt 
három évet átfogó időszak akadémiai tevékenységét ösz- 
szegző és értékelő beszámolók beterjesztése és vitája, 
továbbá a jövő tennivalóinak kijelölése szerepeljen.”

A közgyűlés megszervezésére, illetve napirendjének 
megállapítására — írta az előterjesztés — ennek megfele
lően került, illetve kerül sor.
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Mindezek figyelembevételével terjesztette elő az MTA 
elnöke az 1993. májusi rendes közgyűlés határozati javas
latának szerkezetére vonatkozó javaslatát azzal, hogy a 
legtöbb esetben az érdemi határozatot a téma szerinti 
— írásban vagy szóban előadott — előterjesztés és vita 
alapján később lehet és kell megfogalmazni.

A vitában felszólalók javasolták a tervezet II. fejezeté
nek közérthetőbbé történő átfogalmazását, továbbá a 
IV. fejezet 3.4 pontja első bekezdésének — az utánpótlás 
hazai támogatása mellett — a továbbképzés hazai támo
gatásával történő kiegészítését.

Az Elnökség a javaslatot elfogadta.

Az Elnökség 25/1993. számú határozata

Az Elnökség a vitában elhangzott módosító indítvá
nyok figyelembevételével elfogadta a benyújtott terveze
tet és felkérte elnökét, hogy az így pontosított javaslatot 
terjessze az 1993. évi rendes közgyűlés elé.

Az Elnökség egyéb állásfoglalása

Az Elnökség
1. jóváhagyólag tudomásul vette és örömmel üdvözölte

az elnök azon bejelentését, hogy:
— II. Erzsébet angol királynő május 5-én meglátogat

ja a Magyar Tudományos Akadémiát;
— a Szlovák Tudományos Akadémia elnöke megjele

nik és üdvözli az MTA májusi rendes közgyűlését;
— a Tatár Köztársaság elnöke a Tatár Tudományos 

Akadémia megalakításához az MTA szervezetét 
kívánja alapul venni és ehhez kéri segítségünket, 
melyet megadunk;

Közlemények

A Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének és főtitkárának 
2/1993. (A. É. 6.) MTA 

utasítása

a Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Alapjának 
képzéséről és felhasználási rendjéről szóló 

1/1989. (A. K. 5.) MTA-F. utasítás módosításáról

A Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Alapjá
nak képzéséről és felhasználási rendjéről szóló, a 3/1991. 
(A. É. 3.) MTA utasítással módosított 1/1989. (A. K. 5.) 
MTA-F. utasítást (a továbbiakban: Ut.) — figyelemmel 
az államháztartásról szóló, az 1992. évi LXXXII1. tör
vénnyel módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 125. 
§-ának (1) bekezdésében foglaltakra — az alábbiak sze
rint módosítjuk.

l - §

Az Ut. 2. és 3. pontjában előírt befizetési kötelezettsé
get 1993. március 31. napjáig elszámolt szerződésekre 
kell alkalmazni, a befizetési kötelezettség 1993. április 1. 
napjától megszűnik.

2.§

Az Ut. 2. és 3. pontja és a 3/1991. (A. É. 3.) MTA 
utasítás hatályát veszti.

Kosáry Domokos s. k. Láng István s. k.2. jóváhagyólag tudomásul vette
— az Elnökség 1993. márc. 30-i ülése óta eltelt időszak 

legfontosabb akadémiai eseményeiről szóló beszá
molót;

— az elnök azon indítványát, hogy a napirenden sze
replő „A tudományos könyv- és folyóirat-kiadásért 
Alapítvány létrehozásáról” c. előterjesztés vitájára 
a májusi elnökségi ülésen kerülne sor, mivel az 
előadó — Köpeczi Béla r. t. — jelenleg külföldön 
tartózkodik.

Budapest, 1993. április 29.

Kosáry Domokos s. k.
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Pályázati felhívás 
PECO’ 93

Az Európai Közösségek Bizottsága 1993. április 26-án 
pályázatot hirdetett 21,7 millió ECU értékben a közép- 
és kelet-európai országok (Albánia, Bulgária, Cseh
ország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia) számára 
a tudomány és technológia terén történő együttműködés 
támogatására a térség fenti országai és az EK Bizottságá
nak egyes kutatási programjai égisze alatt futó projektjei 
között.

A felhívás alapján kutatóink az EK III. Tudományos 
kutatási, fejlesztési Keretprogramjának 5, régiónk szá
mára megnyitott alprogramjának futó projektjeihez való 
kapcsolódásra pályázhatnak a részletes kiírás szerinti 
feltételekkel.

Ezen alprogramok a következők:

•  Környezetvédelem
•  Orvosbiológia és egészségügy
•  Maghasadás biztonsága
•  Nem nukleáris energiák
•  Emberi erőforrás és mobilitás

A pályázati felhíváshoz mellékletként az EK listát biz
tosított a futó projektekről, amelyekhez csatlakozni lehet 
az egyes projektek koordinátorainak megnevezésével.

A pályázat beadását a projekt feltüntetett EK tagor
szágbeli koordinátorának kell megtennie, így a pályázók
nak az érdekelt projekt lista szerinti koordinátorával kell 
felvenniük a kapcsolatot az együttműködés szándékával.

Az EK-beli projekt-koordinátorok számára

Beadási határidő: 1993. július 2. 17 óra 
Brüsszelben

Önálló, a projektlistán nem szereplő projektek kezdemé
nyezésére nincs lehetőség.

Bővebb információt (pályázati kiírás, futó projektlista, 
mintanyomtatvány a koordinátorokkal való egyeztetés
hez) az alábbi címen lehet igényelni:

OMFB Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya 
EK reláció-felelős 

1374 Budapest Pf. 565.
Fax: 2662056

Csak a levélben, illetve faxon leadott igényeket tudjuk 
kielégíteni. Az igénylésben kérjük feltüntetni az együtt
működésre kiválasztott programo(ka)t.

Az EK pályázati felhívását csak postán tudjuk küldeni.
A pályázattal kapcsolatos esetleges konzultációs 

igényt a kiírás és mellékletei ismeretében szintén faxon 
vagy levélben kérjük jelezni, EK reláció-felelősünk jelent
kezni fog.

Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság

Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
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A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének Határozatai

az 1993. május 25-én tartott üléséről 
(26—29. számú határozatok)

Az Információs Infrastruktúra Fejlesztési 
Program hosszú távú koncepciója

Az Információs Infrastruktúra Fejlesztési (IIF) Prog
ram hosszú távú koncepcióját, mint tervezetet — az 
MTA Informatikai Bizottságának korábbi anyagaira, 
illetve vitájára, valamint az IIF Program dokumentumai
ra támaszkodva az Informatikai Bizottság elnöke — 
Vámos Tibor r. t. — terjesztette írásban és szóbeli kiegé
szítéssel az Elnökség elé.

Az írásban előterjesztett koncepciótervezet az elektro
nika forradalmi fejlődésének eredményeként világszerte 
tapasztalható információtechnológiai integráció folya
matának elemzésében indul ki. Bemutatja az információs 
infrastruktúra jelentőségét és azt a szerepet, amelyet az 
infrastruktúra az élet egyre több területén betölt, fokoza
tosan megalapozva a jövő „információs társadalmát”. 
Kiemeli a technikai háttér, a szolgáltatások és az alkal
mazói kultúra egymással szoros kapcsolatban lévő ele
meinek fontosságát és felhívja a figyelmet a jogi és gazda
sági, valamint oktatási környezet jelentőségére. Hangsú
lyozza a tudományos kutatás szférájának világszerte ta
pasztalható vezető szerepét, mind az élenjáró technikai 
háttér biztosítását, mind a legújabb szolgáltatástípusok 
bevezetését, mind pedig az alkalmazói kultúra elterjeszté
sét illetően.

Az előterjesztés a továbbiakban áttekintést ad a fel
használói rendszerek és eszközök terén mutatkozó irány
zatokról és a folyamatosan bővülő szolgáltatási palettá
ról, majd ismerteti a hazai helyzet előzményeit. Kiemeli 
az MTA kezdetektől vállalt úttörő tevékenységét és az 
elért — régiónk általános helyzetéhez képest kiemelkedő 
— eredményekben betöltött meghatározó szerepét. Az 
ismertetés külön kitér azokra a nehézségekre, amelyek 
leküzdése különösen fontos volt a mai infrastrukturális 
adottságok elérésében.

A jelenlegi magyarországi helyzet jellemzéseként is
merteti azokat az eredményeket, amelyeket az IIF Prog
ram az első (1987—90 közötti), majd a második (1991-től 
1993-ig tartó) szakaszban elért. Bemutatja a Programban 
részt vevő intézmények (ezen belül a kutatási, felsőokta
tási és közgyűjteményi közösségek) adatait és számszerű
en jellemzi az infrastruktúra hálózatán keresztül folyó 
adatkommunikáció mértékét, majd kitér a legfontosabb 
információs szolgáltatások ismertetésére.

Az elkövetkező időszak céljainak és feladatainak kon- 
cepciószintü összefoglalása során az előterjesztés ugyan
csak az Akadémia kulcsszerepéből indul ki. Az anyag a 
jövő felhasználási kultúráját előkészítő továbblépés fő 
területeiként és célkitűzéseiként kiemeli az elektronikus 
üzenetközvetítés, az információs szolgáltatások (kiad
ványszerkesztés, hang- és képátvitel, távkonzultáció, táv

konferencia), az elektronizált és távolról elérhető könyv
tári szolgáltatások, nemzetközi információs szolgáltatá
sok hozzáférhetőségének és kezelhetőségének biztosítá
sa, a különlegesen nagy számításigényű tudományos (fi
zikai, kémiai, meteorológiai stb.) feladatok támogatása 
és az információs társadalom kialakulásának társada
lomkutatási (pedagógiai, szociológiai, jogtudományi) 
feladatai kapcsán elvégzendő munkák fontosságát.

Végül az előterjesztés mellékleteként csatolva bemu
tatja az IIF Program 1993. és 1994. évekre vonatkozó, 
valamint távlati terveinek vázlatát.

Az írásos előterjesztés szóbeli kiegészítéseként kiemelt 
hangsúlyt kapott egyrészt az információs társadalom ki
bontakozásának jelenlegi szakaszában még megválaszo
latlan és megválaszolhatatlan nyitott kérdéseihez kapcso
lódó kutatómunka fontossága, másrészt a hazai informá
ciós infrastruktúra továbbfejlesztésének és az ebben való 
akadémiai közreműködésnek az elengedhetetlen volta. A 
végletes és végzetes, behozhatatlan lemaradás elkerülése 
érdekében az Akadémiának a korábbihoz hasonló kiemelt 
szerepet kell vállalnia az elkövetkezőkben is az IIF Prog
ram folytatásának biztosításában és a fejlesztési és szolgál
tatási tevékenységhez kapcsolódó munkákban.

A hozzászólások során megállapítást nyert, hogy az 
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében elért ered
mények az Akadémia egyik legsikeresebb vállalkozásá
nak gyümölcsei, melyek lehetővé tették a hazai kutatók 
és kutató közösségek egymással és a világ többi kutatójá
val való gyors, közvetlen elektronizált kapcsolattartását.

Javasolták, hogy az eredmények és a szolgáltatások 
kapjanak a korábbinál nagyobb publicitást.

Észrevétel hangzott el, hogy az előterjesztés a működé
si költségekről nem ad tájékoztatást. Az elkövetkező 
időszak várható pénzügyi nehézségeivel kapcsolatban 
rámutattak, hogy a szolgáltatások igénybevételének költ
ségeit a kutatóhelyek általában nem képesek fedezni, a 
program folytatása tehát ezért is rendkívül fontos, de az 
is szükséges, hogy a Bizottság nézze, meg honnét lehetne 
még pénzügyi forrásokat teremteni.

Felhívták a figyelmet az elektronikus folyóiratok vi
lágszerte egyre növekvő számára is — mely az infrastruk
túra hálózati szolgáltatásainak fontosságát tovább növe
li — és ajánlották, hogy a fejlesztés során erre is figyelem
mel kell lenni.

Javaslat hangzott el, hogy az intézeti könyvtárak in
formatikai szolgáltatásainak kérdésével a közgyűlés által 
kiküldött Programbizottság kiemelten foglalkozzon, az 
MTA Könyvtárának vezető-iránymutató szerepét is fi
gyelembe véve.

Kiemelték, hogy elengedhetetlenül fontos a Program 
1993 utáni időszakban történő folytatása és az eddigi 
együttműködő partnerek együtt tartása, mert külön uta-
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kát járva egyetlen részközösségnek sincs esélye arra, 
hogy a nemzetközi fejlődéssel lépést tartson. Bár a törek
vések a közreműködők között rejtenek súrlódásokat, a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint az 
OMFB kész az Akadémiával az eddigi szellemben és 
formában együttműködni, s remélhetőleg az OTKA Bi
zottság is kész a további együttműködésre. Az intézmé
nyi felügyelet kérdésében később kellene állást foglalni, 
amikor már látszanak a lehetőségek és erre kellene kérni 
a tárcákat is.

A felszólalók szükségesnek tartották az MTA Infor
matikai Bizottságának fennmaradását azzal, hogy ki
emelt feladatként kísérje figyelemmel az információs inf
rastruktúra fejlesztési és alkalmazási kérdéseit.

Az előterjesztő a hozzászólásokra adott válaszában 
elmondta — többek között — hogy az Informatikai 
Bizottság továbbra is készen áll az információs infrast
ruktúra kapcsán az eddigi tevékenység folytatására. Az 
IIF Program szempontjából megnyugtató, hogy a Prog
ram irányító-összefogó szervei folyamatosan és igen jól 
végzik munkájukat, ami a jövőbeli folytatás egyik alap
pillére. Igen fontos a nálunk fejlettebb infrastruktúrával 
rendelkező országok kormányzati politikájának figye
lemmel kísérése és követése: ezek a kormányzatok — az 
információs infrastruktúra jelentőségét felismerve — 
központilag támogatják a tudományos kutatás informá
ciós infrastruktúrájának fejlesztését és alkalmazását. E 
tekintetben is alapvető fontosságú a Program által képvi
selt szövetség fenntartása, erősítése és lehetőség szerinti 
bővítése, mert ez integrálja az egyébként fokozatosan 
növekvő autonómiájú kutatási, felsőoktatási és egyéb 
intézményeket, biztonságot jelent számukra és egyúttal 
biztosítja a folyamatos finanszírozhatóságot is.

Az Elnökség 26/1993. számú határozata

Az Elnökség
1. hangsúlyozott elismeréssel nyugtázza a kutatás, felső- 

oktatás és közgyűjtemények információs infrastruktú
rájának fejlesztése és az információs szolgáltatások 
biztosítása terén az Információs Infrastruktúra Fej
lesztési Program keretében elért eredményeket, melyek 
a tudományos kutatás információs és kapcsolattartási 
háttere és széles értelemben vett hazai információs 
társadalom kibontakozása szempontjából előremuta
tóak és a jövőbeli továbblépést is megalapozó jelentő
ségűek;

2. megelégedéssel nyugtázza az Akadémia munkatársai
nak és testületéinek hosszú ideje vállalt úttörő szerepét 
az információs infrastruktúra fejlesztésében, az infor
mációs szolgáltatások közreadásában és alkalmazásá
ban, az IIF Program munkáiban és mindezeken ke
resztül az információs társadalom előkészítésében;

3. szükségesnek látja, hogy az eredmények kapjanak 
megfelelő publicitást;

4. alapvető fontosságúnak tartja, hogy az Akadémia az 
információs infrastruktúra továbbfejlesztése terén a 
következő időszakban is kiemelkedő szerepet vállal
jon, különös hangsúlyt helyezve a tudományos kuta

tásban elengedhetetlen új szolgáltatások és felhaszná
lói kultúra bevezetésére, nagy figyelmet szentelve az 
információs társadalom fejlődése kutatási feladatai
nak;

5. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy az információs 
infrastruktúra fejlesztése továbbra is az eddigi együtt
működési keretek között folytatódjék az OMFB-vei, 
az MKM-el és az OTKA Bizottsággal közös program 
formájában. Megerősíti az Akadémia törekvését az 
IIF Program 1993 utáni folytatására vonatkozóan és 
ennek megfelelően jóváhagyólag tudomásul veszi az 
IIF Program 1993—94-re vonatkozó és távlati tervei
nek vázlatát;

6. megbízza az Informatikai Bizottságot, hogy működ
jön közre az információs infrastruktúra fejlesztési cél
jainak megvalósításában, különös tekintettel a távlati 
feladatok összehangolására.
Felkéri a Bizottságot, hogy 1994 folyamán összefogla
ló jelentésben tájékoztassa az Elnökséget a munkák 
előrehaladásáról.

Az Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat 
átalakítása

Az Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat átalakításá
nak és privatizációjának koncepciójáról az Állami Va
gyonügynökséggel folytatott tárgyalások (átiratok, leve
lezések) során rögzített cél az volt, hogy az Akadémia a 
jövőben tulajdonosként felügyelhesse a Vállalat tevé
kenységét, amely az akadémiai tudományos célkitűzések 
megvalósítása mellett gazdaságos vállalkozásként mű
ködhet. Erre remélhetőleg lehetőséget biztosít az akadé
miai törvény jóváhagyása utáni helyzet, amikor az aka
démiai önkormányzat kialakulásával összhangban az 
Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat az Akadémia 
„törzsvagyonába” kerül, írta az előterjesztés.

Az előterjesztés részét képező — a Vállalat igazgatója 
által benyújtott — „Javaslat” bevezető része tájékozta
tott arról, hogy az átalakítás előkészítésének részeként:

— folyik a vállalat vagyonának értékelése, melynek el
végzésével a Vállalat a Nemzetközi Vagyonértékelő 
RT-t bízta meg;

— készül a Vállalat üzleti terve, mely 3 évre meghatároz
za az elérendő célokat, a vállalati stratégiát, a gazdál
kodást és annak várható eredményét;

— a törvény előírásainak értelmében folyik az ágazati 
felügyeleti szerv, a Művelődési- és Közoktatási Mi
nisztérium véleményének beszerzése;

— a jelen javaslat alapján a vállalatvezetés kéri az MTA 
vezetésének támogatását a vázolt átalakulási terv vég
rehajtásához;

— a fenti dokumentumok birtokában a vállalat benyújt
ja átalakulási tervét az ÁVÜ-nek.

A helyzetértékelés és koncepció c. fejezet a jogi helyze
tet mutatta be, különös tekintettel a tulajdonlás kérdésé
re, majd a gazdálkodást ismertette és tájékoztatott a 
fejlesztési és beruházási helyzetről.
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A szervezeti átalakulási javaslat című fejezet a követ
kezőket mondta ki.

Alapelvként megállapítható, hogy az átalakulást úgy 
célszerű végrehajtani, hogy az lehetővé tegye a gazdasági 
érdekek és szükségszerűség által diktált további szerveze
ti fejlesztések végrehajtását.

A szakértő cég a társasággá alakulás három változatát 
tartja lehetőnek, melyek közül az előterjesztő véleménye 
szerint csak az egyik alkalmas a megvalósításra. A lehe
tőségek mérlegelésénél a következő főbb szempontokat 
kellett figyelembe vennie:

— az MTA tulajdonlásának megvalósulása esetén legyen 
lehetőség az Akadémia további közvetlen közremű
ködésére, amely meghatározó a Vállalat jövője szem
pontjából;

— a társaság őrizze meg a fejlődésre alkalmasnak bizo
nyult Vállalat valamennyi pozitív vonását;

— a társaság vezetése és irányítása ne váljék bonyolul
tabbá, nehézkesebbé, az operatív döntések szintjei 
maradjanak meg a végrehajtás helyén;

— a létrejövő gazdasági társaság vezető szerveinek mű
ködése ne legyen túlzottan költségigényes.

Az előterjesztés összefoglalásként megállapítja, hogy a 
Vállalat átalakulásának szervezeti-gazdálkodási feltételei 
továbbfejlesztése — mérlegelve a jogszabályi-intézményi 
feltételeket, valamint a Vállalat működésének belső 
adottságait, piaci körülményeit, az alapítóhoz fűződő 
kapcsolatát — korlátolt felelősségű társasággá történő 
átalakulást tesz célszerűvé a teljes Vállalat egy ben tartá
sával.

Javasolja, hogy az MTA tegyen meg mindent, hogy a 
jövőben mint tulajdonos, de minimálisan mint kezelő 
érvényesíteni tudja a Vállalatnak az alapító által megkí
vánt, ugyanakkor mind az Akadémia, mind a Vállalat 
számára előnyös működési feltételeit.

A vitában sok, főleg jogi természetű kérdés hangzott 
el, például miért KFT és nem RT, ki az alapító, közelebb 
kerülünk-e a KFT-vé alakítással a célhoz, vagyis, hogy a 
Vállalat az MTA tulajdona legyen.

Több felszólaló mutatott rá, hogy kényszerpályán va
gyunk, de most nem tételesen, hanem abban kell állást 
foglalni, hogy a Vállalat KFT legyen-e és hogy kérjük-e 
az ÁVÜ-t, hogy az Akadémiai Törvényig adja át a Válla
latot az MTA-nak ui. a júniusi határidőig nem lesz meg 
az Akadémiai Törvény.

A kérdésekre adott válaszok és a vita alapján az 
Elnökség tagjai egyetértettek a javasolt társasági for
mával, de kifejezték azt a véleményüket, hogy mind
addig, amíg az Akadémiai Törvény jóváhagyásra nem 
kerül és annak alapján egyértelműen nem rendeződik a 
vállalat tulajdonlása, ne történjen döntés a vezetői vagy 
dolgozói „kivásárlás” tekintetében. Egyértelművé vált a 
vitában, hogy a hatályos törvények alapján a Vállalat 
átalakítása tekintetében nincs érdemi döntési lehetőség, 
de a vagyon akadémiai kézben tartása feltétlenül szüksé
ges.

A vitáról szó szerinti jegyzőkönyv készült.

Az Elnökség 27/1993. számú határozata

1. Az Elnökség egyetért az Akadémiai Kiadó és Nyomda 
Vállalat átalakítására vonatkozó „Javaslatiban meg
fogalmazott elképzelésekkel, amelyek szerint az 1992. 
évi LIV sz. törvény alapján a Vállalat korlátolt felelős
ségű társasággá alakuljon át, a teljes vállalati vagyon 
egybentartásával és a jelenlegi szellemi kapacitás 
megőrzésével.

2. A Magyar Tudományos Akadémiának fontos érdeke, 
hogy a tudományos művek kiadását célzó, 1828-ban 
megkezdett tevékenységet közvetlen irányítással to
vább működtethesse. Ezt a tudományos műhelyek 
eredményét publikáló művek megjelentetésének előse
gítése feltétlenül indokolják.

3. Addig is, amíg az átalakulás utáni, a vállalkozáshoz 
fűződő tulajdonosi jogok az Akadémiai Törvény ha
tálybalépésével az Akadémiához kerülnek, kérni kell 
az Állami Vagyonügynökségtől a tulajdonosi jogok 
gyakorlásának az Akadémia részére történő átadását. 
Az Elnökség felhatalmazza elnökét, hogy ebben az 
ügyben a szükséges lépéseket tegye meg.

Az 1993. évi rendes közgyűlés határozatai 
végleges szövegének megállapítása

A közgyűlés által kiküldött határozatszövegező bizott
ság elnöke előterjesztette a közgyűlési határozat végleges 
szövegének tervezetét.

Az ülésen néhány — stiláris jellegű — módosító javas
lat hangzott el. Az elnökség ezeket elfogadta és az 1993. 
évi közgyűlési határozat végleges szövegét a következők 
szerint állapította meg.

Az Elnökség 28/1993. számú határozata

A Magyar Tudományos Akadémia 1993. évi rendes 
közgyűlésén hozott határozat végleges szövege

A Magyar Tudományos Akadémia 1993. évi cikluszá
ró és tisztújító rendes közgyűlését Kosáry Domokos, az 
Akadémia elnöke nyitotta meg. Megnyitó szavaiban ele
mezte az elmúlt három év nehézségeit és eredményeit; 
hangsúlyozta, hogy az Akadémia tevékenységét az egész 
időszakban a megújulásra való törekvés, az értékek 
megőrzésének és kiteljesítésének az igénye jellemezte. 
Szorgalmazta az akadémiai törvény mielőbbi elfogadá
sát, kiemelte a reform továbbvitelének fontosságát.

A közgyűlésen megjelent és a közgyűlést köszöntötte 
Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke és Mádl 
Ferenc, a Tudománypolitikai Bizottság elnöke. A köz
gyűlés utolsó napján Antall József miniszterelnök üdvö
zölte az Akadémia újra megválasztott elnökét és az újon
nan megválasztott tisztségviselőket, vázolta a tudomány 
támogatásának lehetőségeit és korlátáit. Megjelent a 
közgyűlésen a Szlovák Tudományos Akadémia küldött
sége, élén az akadémia elnökével, Branislav Lichardus
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úrral, aki tolmácsolta akadémiájának baráti üdvözletét 
és beszélt az akadémiák közötti együttműködés lehetősé
géről.

Az Akadémiai Aranyérem és az Akadémiai Díjak át
adása után a közgyűlés rátért napirendjének megtárgya
lására, s a következőket határozta.

1. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi
1.1 az Akadémia testületéinek, intézményeinek és 

Titkárságának az elmúlt hároméves ciklusban 
végzett munkájáról írásban („Fehér könyv”) 
beterjesztett összefoglaló, értékelő beszámolóit, 
továbbá (ennek részeként)

1.2 az elnökség írásbeli beszámolóját az akadémiai 
reformprogram végrehajtásáról;

1.3 a főtitkár írásbeli beszámolóját az elmúlt ciklus
ban végzett munkájáról és annak részeként
1.3.1 a Magyar Tudományos Akadémia termé

szettudományi és társadalomtudományi 
kutatóintézeteinek felülvizsgálatáról szóló 
beszámolókat;

1.3.2 az Akadémia 1992. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót;

1.3.3 az Akadémia 1994. évi költségvetési irány
elveire vonatkozó előterjesztést;

1.4 az 1992. évi rendes közgyűlés óta végzett testüle
ti munkáról és az MTA Titkársága tevékenysé
géről írásban előterjesztett éves beszámolót 
(„Fehér füzet”);

1.5 a mindezeket beterjesztő szóbeli elnöki és főtit
kári vitaindítókat, ill. kiegészítő expozékat, va
lamint az ezekhez fűződő hozzászólásokra adott 
válaszokat;

1.6 a Debreceni Területi Bizottság (DAB), a Mis
kolci Területi Bizottság (MAB), a Pécsi Terü
leti Bizottság (PAB), a Szegedi Területi Bizott
ság (SZAB) és a Veszprémi Területi Bizottság 
(VEAB) elnökeinek írásban, ill. szóban adott 
tájékoztatóját bizottságaik munkájáról;

1.7 az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága, a Fel
ügyelő Bizottság, a Könyv- és Folyóiratkiadó 
Bizottság, a Tudományetikai Bizottság, az Or
szágos Athenaeum Bizottság elnökeinek írás
ban, ill. szóban adott tájékoztatóját bizottságaik 
munkájáról.

2. A külföldön élő magyar tudósok kutatási központ
járól (Collegium Hungarorum) szóló előterjesztéssel 
kapcsolatban
2.1 helyesléssel és egyetértéssel veszi tudomásul a 

központ létrehozására vonatkozó javaslatot, és 
különösen lényegesnek ítéli a környező orszá
gok magyar tudományos utánpótlásának és to
vábbképzésének támogatását;

2.2 megbízza a főtitkárt, vizsgálja meg a központ 
létrehozásának anyagi és szervezeti feltételeit, és 
mindezeket terjessze az Akadémia következő 
közgyűlése elé.

3. A közgyűlés megvitatás után elfogadta az Athenae
um Alapítvány jóváhagyására előterjesztett javasla
tot, átfogó alapítvány formájában.

4. A beszámolóhoz kapcsolódó eszmecsere eredmé
nyeképpen a közgyűlés
4.1 ismételten leszögezi, hogy az Akadémia a ma

gyar tudományos kutatás egészét támogatja, és 
a magyar tudományos élet egészének érdekeit 
védi, de nem tekinti magát a tudományos kuta
tások kizárólagos szervezőjének vagy éppen fel
ügyelőjének. Szükségesnek tartja, hogy más he
lyeken is (egyetemeken és más kutatóhelyeken) 
kutatóközpontok, tudományos iskolák alakul
janak ki. A maga részéről intézeteinek fő fel
adatát elsősorban az alapkutatás művelésében 
látja, amely természetszerűleg kapcsolódik egy
felől az alkalmazás és a fejlesztés, másfelől az 
oktatás területeihez;

4.2 megállapítja, hogy az egyetemek és az Akadé
mia viszonya jó, de a kapcsolat számos vonat
kozásban körültekintően még tovább is fejleszt
hető, különösen a funkcionális integráció révén 
(tanszéki kutatócsoportok, kihelyezett tanszé
kek, a posztgraduális képzésben való együttmű
ködés);

4.3 felkéri az elnököt, járjon közben a kormánynál, 
hogy biztosítsa a közalkalmazotti törvényből 
adódó anyagi kötelezettségek maradéktalan tel
jesítését. így orvosolható a kutatóintézetekben 
működő magasan kvalifikált kutatók megalázó 
és igazságtalan bérezési helyzete, valamint az 
akadémiai kutatók és egyetemi oktatók, ill. álta
lában a tudományos pályákon működők és más 
értelmiségiek közt jelenleg fennálló bérfeszült
ség;

4.4 felkéri az elnököt, hívja fel a kormányzat figyel
mét a kutatóintézetek anyagi ellátottságának 
fogyatékosságaira és arra, hogy ez az agyelszí
vásból adódó veszélyeket jelentősen növeli;

4.5 felkéri a tudományos osztályokat, hogy eleve
nítsék fel a tudományos felolvasó ülések, ill. az 
Akadémia elhunyt tagjairól mondott emlékbe
szédek gyakorlatát;

4.6 felkéri az elnökséget és a tudományos osztályo
kat, hogy az operatív munka és a döntések elő
segítése érdekében — ahol azt szükségesnek és 
lehetségesnek látják — hozzanak létre kis létszá
mú konzultatív bizottságokat;

4.7 jóváhagyólag tudomásul veszi az MTA Bányá
szati Kémiai Kutatólaboratóriumának és a Mis
kolci Egyetemnek azon szándékát, hogy közös 
laboratóriumot kívánnak alapítani.

5.1 A közgyűlés köszönetét fejezi ki az Akadémia 
bizottságaiban, intézményeiben dolgozó kuta
tóknak, a tudományos osztályok tevékenységé
ben aktív szerepet vállalóknak és az Akadémia 
most leköszönő tisztségviselőinek az elmúlt cik
lusban nehéz körülmények között végzett mun
kájukért, továbbá az MTA Titkársága mind
azon munkatársainak, akik a testületi és a kuta
tóhelyi munka zavartalan feltételeinek megterem
tését és biztosítását munkájukkal elősegítették;
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5.2 külön is köszönetét fejezi ki név szerint Kosáry 
Domokosnak, aki az átmenet sok nehézséggel 
járó viszonyai között el nem apadó energiával és 
szenvedéllyel küzdött, hogy a különféle irányok
ból jövő, sokszor ellentétes kívánságok, nem
egyszer igaztalan támadások között az akadé
miai reform a megőrzés és megújulás egységében 
haladjon előre, Láng Istvánnak, aki 23 éven 
keresztül főtitkárhelyettesként, megbízott, majd 
választott főtitkárként nagy munkabírással, 
diplomáciai érzékkel, rendíthetetlen nyugalom
mal, odaadóan és eredményesen szolgálta a Ma
gyar Tudományos Akadémiát és az egész ma
gyar tudományos életet, az Akadémia három 
alelnökének, Berényi Dénesnek, Halász Bélá
nak és Ujfalussy Józsefnek, akik más-más 
vonatkozásban, de egyforma körültekintéssel 
és tapintattal segítették az elnök munkáját, 
intézték az Akadémia ügyeit és képviselték a 
magyar tudományosságot itthon és külföl
dön, és Csurgay Árpád főtitkárhelyettesnek, 
aki magát soha előtérbe nem állítva, de ha 
kellett, tettre, segítésre mindig készen viselt 
gondot a rábízottakra.

6. A közgyűlés az elnökség valamennyi tagja részére, 
továbbá a közgyűlési bizottságok elnökei és tagjai 
számára a felmentést megadja.

7. A közgyűlés felkéri a tudományos osztályokat és a 
területi bizottságokat tisztségviselőik és testületeik 
1993. október 31-éig történő újjáválasztására.

8.1 A közgyűlés az Akadémia rendes tagjává válasz
totta a következőket
— a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályá

ban:
Ritoók Zsigmond

— a Filozófiai és Történettudományok Osztá
lyában:

Almási Miklós 
Niederhauser Emil 
Ormos Mária

— a Matematikai és Fizikai Tudományok Osz
tályában:

Sólyom Jenő
— az Agrártudományok Osztályában:

Csáki Csaba 
Györífy Béla 
Horn Péter 
Klement Zoltán

— az Orvosi Tudományok Osztályában:
Gáti István

— a Műszaki Tudományok Osztályában:
Csurgay Árpád 
Finta József 
Reviczky László

— a Kémiai Tudományok Osztályában:
Burger Kálmán 
Hargittai István 
Kőrös Endre

— a Biológiai Tudományok Osztályában:
Garay András 
Székely György 
Vida Gábor

— a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályá
ban:

Erdős Tibor 
Mádl Ferenc

— a Földtudományok Osztályában:
Ádám Antal 
Kovács Ferenc

8.2 levelező tagjává választotta a következőket
— a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályá

ban:
Szegedy-Maszák Mihály

— a Filozófiai és Történettudományok Osztá
lyában:

Glatz Ferenc 
Marosi Ernő 
Nyíri János Kristóf

— a Matematikai és Fizikai Tudományok Osz
tályában:

Győry Kálmán 
Jánossy András 
Laczkovich Miklós 
Totik Vilmos

— az Agrártudományok Osztályában:
Bartha Adorján 
Dohy János 
Várallyay György

— az Orvosi Tudományok Osztályában:
Papp Gyula 
Spät András

— a Műszaki Tudományok Osztályában:
Gáspár Zsolt 
Nagy István 
Roska Tamás 
Simonyi Károly 
Vájná Zoltán

— a Kémiai Tudományok Osztályában:
Bérces Tibor 
Gál Sándor 
Inczédy János 
Tőke László 
Vértes Attila

— a Biológiai Tudományok Osztályában:
Borhidi Attila 
Friedrich Péter 
Gráf László

— a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályá
ban:

Cseh-Szombathy László 
Harmathy Attila 
Szentes Tamás

— a Földtudományok Osztályában:
Bárdossy György 
Géczy Barnabás 
Major György
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8.3 tiszteleti tagjává választotta a következőket
— a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályá

ban:
Handley, Eric Walter (Anglia)
Sebeők, Thomas A. (USA)

— a Matematikai és Fizikai Tudományok Osz
tályában:

Foias, Ciprian (USA)
Gribov, Vladimir (Oroszország)
Fax, Peter D. (USA)
Rubbia, Carlo (Olaszország)
Szinaj, Jakov Grigorjevics (Oroszország) 
Ting, Samuel C. C. (USA)

— a Műszaki Tudományok Osztályában:
Liebowitz, Harold (USA)
Massey, Jaes Lee (USA)
Sándor N. György (USA)

— a Kémiai Tudományok Osztályában:
Che, M. (Franciaország)
Noyes, R. M. (USA)
Tobias, Ch. W. (USA)

— a Biológiai Tudományok Osztályában:
Roberts, Derek F. (Anglia)
Schell, Jozef (Belgium)
Smith, John Maynard (Anglia)

— a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályában:
Eser, Albin (Németország)
Scitovszky Tibor (USA)

8.4 külső tagjává választotta a következőket
— a Filozófiai és Történettudományok Osztá

lyában:
Péter László (Anglia)

— a Matematikai és Fizikai Tudományok Osz
tályában:

Galambos János (USA)
Ladik János (Németország)
Nagy F. András (USA)
Takács Lajos (USA)
Toro Tibor (Románia)

— az Agrártudományok Osztályában:
Bornemissza Elemér (Costa Rica)
Papp István (Románia)
Salamon István (Ausztrália)

— az Orvosi Tudományok Osztályában:
Ambrus Gyula (USA)
Berde Botond (Svájc)
Sinkovics, Joseph G. (USA)

— a Műszaki Tudományok Osztályában:
Maros Dezső (Románia)

— a Kémiai Tudományok Osztályában:
Kennedy, J. P. (USA)
Kováts Ervin (Svájc)
Pulay Péter (USA)
Rabó Gyula (USA)
Sándorfy Kamill (Kanada)

— a Biológiai Tudományok Osztályában:
Kiss István (Románia)
Klein Éva (Svédország)
Lányi K. János (USA)

Lengyel Péter (USA)
Somogyi Péter (Angliában élő magyar 

állampolgár)
Udvardy Miklós (USA)

— a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályá
ban:

Karády Victor (Franciaország)
Kende Péter (Franciaország)
Szabó Dénes (Kanada)

— a Földtudományok Osztályában:
Halasi-Kun György (USA)
Váli Gábor (USA)

9. A közgyűlés megválasztotta
9.1 az Akadémia elnökévé: Kosáry Domokos ren

des tagot, alelnökeivé: Halász Béla rendes tagot, 
Michelberger Pál rendes tagot, Pataki Ferenc 
rendes tagot;

9.2 az elnökség tagjaivá a matematika, valamint a 
természet-, ill. műszaki tudományok művelői 
közül: Keszthelyi Lajos és Solymosi Frigyes ren
des tagot, az élettudományok művelői közül: 
Alföldi Lajos és Láng István rendes tagot, a 
társadalomtudományok művelői közül: Bökö- 
nyi Sándor és Király Tibor rendes tagot.

9.3 Javasolja, hogy a kormány nevezze ki az Akadé
mia főtitkárává Reviczky László rendes tagot, 
főtitkárhelyettesévé Harmathy Attila levelező 
tagot.

9.4 Az újonnan megválasztott tisztségviselőknek 
nehéz feladataik végzésében sok bölcsességet, 
csüggesztő helyzetekben nem fogyó lelkierőt, az 
akadémiai reform továbbvitelében és kiteljesíté
sében sok eredményt és így munkájukban sok 
eredményt kíván.

10. A közgyűlés megválasztotta
10.1 a Felügyelő Bizottság elnökévé Györífy Béla 

rendes tagot, tagjaivá, az Alapszabály 28. §-a 
szerint öt főt, név szerint: Bérezik Árpádot, 
Hoch Róbertét, Horn Pétert, Kőrös Endrét, 
Tuschák Róbertét, és felkéri a főtitkárt, hogy 
az Alapszabály 28. §-ának megfelelően nevez
ze ki a bizottság további három tagját;

10.2 a Tudományetikai Bizottság elnökévé Beck 
Mihály rendes tagot, tagjaivá, az Alapszabály 
25. §-ának megfelelően az I—X. osztály terü
letéről név szerint: Borzsák Istvánt, Nyíri Já
nos Kristófot, Szépfalussy Pétert, Kozma 
Pált, Gáti Istvánt, Páczelt Istvánt, Szántay 
Csabát, Flerkó Bélát, Mátyás Antalt és Ne- 
mecz Ernőt; a tudomány doktorai közül Gé- 
her Károlyt, a műszaki tudomány doktorát; a 
tudomány kandidátusai közül Iványi Zsuzsát, 
a földtudomány kandidátusát.

10.3 az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága elnö
kévé Reviczky László rendes tagot, a Magyar 
Tudományos Akadémia főtitkárát, s felkéri
10.3.1 a tudományos osztályokat, hogy jelöl

jék ki képviselőiket a bizottságba;
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10.3.2 az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsát, 
hogy a matematikai és a természettudo
mány, az élettudomány és a társadalom- 
tudomány területéről válasszon egy-egy 
képviselőt a bizottságba;

10.3.3 a főtitkárt, hogy a három tudományte
rület szerinti bontásnak megfelelően 
jelölje ki a tanszéki kutatócsoportok 
egy-egy képviselőjét a bizottságba.

10.4 Megválasztotta
10.4.1 a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság 

elnökévé Borzsák István rendes tagot, 
és felkéri

10.4.2 a tudományos osztályokat, hogy jelöl
jék ki képviselőiket a bizottságba;

10.4.3 a főtitkárt, hogy delegáljon a bizott
ságba 3—5 szakembert.

10.5 Megválasztotta
10.5.1 az Országos Athenaeum Bizottság 

akadémiai társelnökévé Ujfalussy Jó
zsef rendes tagot, és felkéri

10.5.2 a tudományos osztályokat, hogy jelöl
jék ki képviselőiket a bizottságba;

10.5.3 a Rektori Konferenciát, hogy jelölje ki 
a másik társelnököt és a bizottság to
vábbi 10 tagját.

11.1 A közgyűlés a Magyar Tudományos Akadé
mia Doktori Tanácsára vonatkozó javaslat 
beható vitája után a javaslatot elfogadja, az
zal, hogy a Tanács mint ideiglenes Doktori 
Tanács kezdje meg működését, és az az aka
démiai törvény életbelépése után és azzal össz
hangban válik véglegessé.

11.2 Megválasztja az ideiglenes Doktori Tanács 
tagjaivá a következőket:
11.2.1 a társadalomtudományok művelői kö

zül: Cseh-Szombathy László, Glatz 
Ferenc, Ludassy Mária, Marosi Ernő, 
Szentes Tamás, Szentpéteri István, Ta
más Attila;

11.2.2 az élettudományok művelői közül: 
Diófási Lajos, Hunyadi János, Kovács 
Ferenc, Mátyás Csaba, Spät András, 
Stájer Géza, Stefanovits Pál, Vida 
Gábor;

11.2.3 a matematika-, természet- és műszaki 
tudományok művelői közül: Csibi 
Sándor, Gál Sándor, Kalinszky Sán
dor, Koltay Ede, Kozák Imre, Lovas 
István, Medzihradszky Kálmán, Pantó 
György, T. Sós Vera, Vajda György;

11.2.4 az ideiglenes Doktori Tanács póttagja
ivá megválasztotta a következőket: Bé- 
lyácz Iván, Győry Kálmán és Szolcsá- 
nyi János.

11.3 Felkéri az ideiglenes Doktori Tanácsot, hogy 
válassza meg elnökét;

11.4 Megbízza az ideiglenes Doktori Tanácsot, 
hogy állapítsa meg működési szabályait és 
ügyrendjét.

12.1 A közgyűlés a Programbizottság és Albizott
sága javaslatainak tárgyalását az őszi rendkí
vüli közgyűlésre halasztja, de megbízza a 
Programbizottságot, hogy addigra intézkedé
si tervet is dolgozzon ki, s azt is terjessze a 
közgyűlés elé.

12.2 Elfogadja Alföldi Lajos lemondását a Prog
rambizottság elnöki tisztéről, s neki munkájá
ért köszönetét mond.

12.3 Felkéri a főtitkárt, hogy a továbbiakban irá
nyítsa a Programbizottság munkáját.

13.1 A közgyűlés megszünteti a Matematikai és 
Fizikai Tudományok Osztályát és helyette lét
rehozza a Matematikai Tudományok Osztá
lyát és a Fizikai Tudományok Osztályát;

13.2 ennek megfelelően módosítja az Alapszabály 
33. § (1) bekezdését, meghagyva az osztályok 
számozását, s a Matematikai Tudományok 
Osztályát III/A, a Fizikai Tudományok Osz
tályát III/B sorszám alatt tartja nyilván.

14. A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a 
határozat végleges szövegét érdemi tartalmának 
megváltoztatása nélkül megállapítsa. Felkéri to
vábbá, hogy az ülésen elhangzott, de a határozat
ban nem érintett javaslatokban foglaltakat vizsgál
ja meg és intézkedéseiről tájékoztassa a javaslat- 
tevőket.

Elgondolások az országos kutatásértékelési 
tevékenység kialakítására

Az Elnökség a 8/1993. sz. határozatában kimondta, 
hogy

— a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően nemcsak az 
akadémiai kutatóintézetek vonatkozásában, de az 
egész magyar tudományosság területén szükség van a 
kutatás eredményességének értékelésére és ennek 
megfelelő javaslatok kidolgozására;

— a Magyar Tudományos Akadémiának lényegéből, 
alapvető feladataiból következően élére kell állnia 
ennek az ügynek és megfelelő lépéseket kell szorgal
maznia országosan;

— a részletek kidolgozására az Elnökség ad hoc bizott
ság kiküldését tartja szükségesnek azzal a feladattal, 
hogy javaslatait a legrövidebb időn belül terjessze az 
Elnökség elé. Felkéri Berényi Dénes alelnököt és 
Láng István főtitkárt, hogy a Bizottság személyi ösz- 
szetételére tegyen javaslatot.

Az Akadémia főtitkárának vezetésével 1985—1993. kö
zött működött a Kutatásértékelési Állandó Munkacso
port, amely a főtitkár tanácsadó szerve volt. A Munka- 
csoport ez idő alatt 15 ülést tartott. Elsősorban két terü
leten nyújtott módszertani segítséget:
— az OTKA pályázatok értékelése (1986—1989)
— az akadémiai kutatóintézetek felülvizsgálata (1991— 

1993)
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A Munkacsoport 1993. április 21-én tartott záróülésén 
értékelte a tevékenységét és az alábbi fontosabb kérdé
sekben alakított ki egységes álláspontot:
— valamilyen formában szükséges lenne hasonló bizott

ság vagy munkacsoport működtetése;
— elsősorban módszertani irányító funkciót lásson el a 

bizottság;
— törekedjen a peer review módszer alkalmazásáról szó

ló szakirodalom széles körű megismertetésére;
— néhány területen tegyen kísérletet országos jellegű 

értékelési munka megszervezésére;
— építsen ki széles körű kapcsolatot az akadémiai tudo

mányos bizottságokkal;
— működjön közre a hírközlő szervekkel a tudományos 

eredmények jobb ismertetése érdekében.
Mindezek figyelembevételével tették meg javaslatukat az 
előterjesztők — Berényi Dénes és Láng István rendes 
tagok —, mellyel az Elnökség egyetértett.

Az Elnökség 29/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. a 8/1993. sz. határozatának megfelelően ad hoc bizott

ságot hoz létre, melynek tagjai a következők:
— a l l  tudományos osztály elnökhelyettese
— a Magyar Rektori Konferencia által kijelölt 2—3 

szakértő, továbbá
— Berényi Dénes r. t.
— Braun Tibor, a kém. tud. dr.
— Láng István r. t.
— Mucsi Ferenc, a tört. tud. dr., a Társadalom tud. 

Főo. vezetője
— Solymosi Frigyes r. t.
— Sperlágh Sándor, a Kutatáspol. Titkárság vezetője
— Teplán István 1.1., a Természettud. Főosztály vezetője
— Tolnai Márton, a KSZI igazgatója

2. felhatalmazza az ad hoc bizottságot, hogy saját hatás
körben válassza meg elnökét és titkárát;

3. felkéri az ad hoc bizottságot, hogy készítsen konkrét 
javaslatot az országos kutatásértékelési tevékenység 
végzéséhez szükséges szervezeti és tartalmi kérdésekre 
és azt terjessze az 1993. szeptemberi elnökségi ülése elé. 
Munkája során lépjen munkakapcsolatba az egyete
meket felügyelő minisztériumok illetékes szakmai 
szerveivel, hogy támogatást kapjon a bizottság az or
szágos jellegű felmérések elvégzéséhez.
Kívánatos továbbá, hogy azokkal a tudományos társa
ságokkal is közvetlen együttműködés alakuljon ki, ame
lyek szintén segítséget adhatnak az eredmények értéke
léséhez, szakmai fórumok, vita-összejövetelek szervezé
séhez.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség
1. jóváhagyólag tudomásul vette

— az Európai Tudományos Alapítvány keretében 
folytatott tevékenységről szóló tájékoztatót;

— az Elnökség 1993. április 20-i ülése óta eltelt idő
szak legfontosabb akadémiai eseményeiről szóló 
beszámolót.

2. Elvileg helyeselte a környezetvédelmi és területfejlesz
tési miniszter által írt, az „Alapvetések egy nemzeti 
biodiversitásmegőrzési stratégia kialakításához” c. 
akadémiai dokumentummal kapcsolatos köszönő le
velének azon kitételét, hogy az ökonómiai vonatkozá
sok tisztázásához nagyon hasznos volna, ha az MTA 
gazdasági és társadalomtudományi grémiumainak ál
lásfoglalásai is rendelkezésre állnának.

3. A soron következő elnökségi ülésre — külföldi utazá
sok miatt — június 28-án, hétfőn kerül sor.

Kosáry Domokos s. k.

KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének és főtitkárának 

3/1993. (A. É. 7.) MTA utasítása

a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi 
Biológiai Központ Növényélettani Intézete 

nevének megváltoztatásáról

1. Az MTA Szegedi Biológiai Központ Növényélettani 
Intézet elnevezése Magyar Tudományos Akadémia 
Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézete 
elnevezésre változik.

2. Ezen utasítás 1993. július 1-jén lép hatályba, egyidejű
leg az 1/1971. MTA-F. (A. K. 1.) utasítás 4. pontja 
ezen utasításnak megfelelően módosul.

Kosáry Domokos s. k. Reviczky László s. k.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Kémiai Kutató Intézete

pályázatot hirdet

az intézet alábbi tudományos osztályai 
vezetői munkakörének betöltésére

Farmakobiokémiai Osztály, 
Heterociklusos Kémiai Osztály, 

Kémiai-fizikai Osztály, 
Makromolekuláris Kémiai Osztály,

Oxidációs Folyamatok Osztálya,
Szintetikus Szénhidrátkémiai Osztály

A pályázókkal szembeni követelmény:
— szakirányú egyetemi végzettség és legalább kandidá

tusi tudományos fokozat;
— nemzetközileg elismert tudományos eredmények;
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— az angol nyelv előadóképes ismerete;
— a kutatási egység munkájának irányításában megfele

lő gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó

— jelenlegi munkahelyének, beosztásának és illetményé
nek megjelölését;

— eddigi szakmai munkásságának, tevékenységének is
mertetését;

— tudományos közleményeinek és az ezekre kapott hi
vatkozásoknak pontos bibliografikai jegyzékét;

— tudományos fokozatának és az idegen nyelv ismereté
nek megjelölését;

— elgondolásait a megpályázott tudományos osztály te
vékenységének irányítására vonatkozóan.

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

bizonyítványt;
— minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a 

pályázat elfogadása szempontjából fontosnak tart.

Az MTA Központi Kémiai Kutató Intézete alkalma
zásában lévő pályázók egyszerűsített — a megpályázott 
tudományos osztály tevékenységének irányítására vonat
kozó elgondolásait tartalmazó — pályázatot nyújthat
nak be.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást az 
intézet tudományos titkárságának vezetője, dr. Vinkler 
Péter ad (telefon: 1352-530).

A pályázatot az MTA KKKI főigazgatójához címezve 
kell benyújtani a megjelenéstől számított harminc napon 
belül.

Az MTA-SOTE Egyesített Kutatási Szervezete 
(EKSZ) pályázatot hirdet két kutatói álláshely betöltésé
re.

A pályázaton olyan 30, kivételesen 35 évesnél fiata
labb, orvos/fogorvos, gyógyszerész, biológus vagy bio
mérnök diplomával rendelkező, illetve diplomájukat az 
1992—1993. tanévben megszerző szakemberek részvéte
lét várjuk, akik kedvet éreznek az orvosbiológiai kutató 
munka iránt.

Az alkalmazás 3 éves időtartamra szól, havi 18 000,— Ft 
alapbérrel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
— a pályázó nevét, születési dátumát és postai címét
— egyetemi diplomájának másolatát
— a pályázó rövid tudományos életrajzát
— esetleges nyelvismeretét.

A pályázatokat az EKSZ tudományos igazgatójának 
címezve (Dr. Menyhárt János tudományos igazgató, 
MTA—SOTE Egyesített Kutatási Szervezet titkársága 
(SOTE Radiológiai Klinika) 1082 Budapest VIII., Üllői 
út 78/a) 1993. augusztus 15-ig kell benyújtani. A pályá

zók 1993. augusztus 31-ig kapnak értesítést a pályázatok 
elbírálásáról.

A Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet 
(HASA, Laxenburg, Ausztria) az Environmentally Com
patible Energy Strategies projectjéhez a következő há
rom kutatói állás betöltésére írt ki pályázatot:

— „Energy (Policy) Analyst”
— „Energy Modeler”
— „Social Scientist”

A munkanyelv angol.
Az álláshely 1993 őszével tölthető be 1 vagy 2 éves 

szerződéssel.
A kutatási feladat és a kvalifikációs előírások, vala

mint egyéb részletek a Magyar Alkalmazott Rendszer
elemzési Bizottság Titkárságától tudhatok meg. 
Sákovics Lidia, Nádor u. 7. I. em. 106.
T: 11-78-804 
T/F: 11-77-503

A pályázat leadásának határideje: 1993. július 31.

A Magyar Tudományos Akadémia, az Ipari Miniszté
rium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Buda
pesti Műszaki Egyetem, a Gyógyszeripari Egyesülés és a 
Magyar Kémikusok Egyesülete a kimagasló hazai szinte
tikus szerves kémiai kutatások jutalmazására 1983-ban 
Zemplén Géza Díjat alapított.

Az alapítók (a megszűnt Gyógyszeripari Egyesülés 
helyett a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsé
ge) képviselőiből alakult bizottság az MTA Szerves Ké
miai Bizottságának javaslatát figyelembe véve 1993-ban 
jelölés alapján egy 110 000 Ft-os 1. díj, negyven év alatti 
kutatók számára pedig jelölés vagy pályázat alapján egy 
75 000 Ft-os 2. díj s az ezekkel járó emlékérem és okleve
lek odaítéléséről dönt.

Felhívjuk a szintetikus szerves kémia területén dolgo
zókat, hogy jelölésüket vagy saját pályázati anyagukat

1993. augusztus 31-ig

az MTA Kémiai Tudományok Osztályára (1051 Buda
pest, Nádor u. 7.) küldjék be. A jelöléshez, ill. a pályáza
tokhoz mellékelni kell egy összeállítást a tudományos 
közleményekről, illetve szabadalmakról.

Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya 1984-ben 
NOVICARDIN-Díjat létesített. A díj odaítélése jelölés 
vagy pályázat útján történik. A 80000 Ft-os díjjal évente 
egy olyan, a kémia, az orvostudomány, a biológia vagy 
más tudományok területén működő személyt lehet jutal
mazni, aki az alapítványrendelő által létrehozott készít
mény, a NOVICARDIN vizsgálatában vagy a rákbeteg
ség gyógyítását szolgáló gyógyszerek kutatásában ki
emelkedő eredményt ért el.

A jelöléseket, ill. pályázatokat 1993. szeptember 15-ig 
lehet a Kémiai Tudományok Osztályának titkárságán
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(1051 Bp. Nádor utca 7.) benyújtani, mellékelve egy 
összeállítást a tudományos közleményekről, ill. szaba
dalmakról.
A díj odaítélésére az MTA Biológiai-, Kémiai- és Orvos- 
tudományi Osztályának képviselőiből álló alkalmi bi
zottság tesz javaslatot a Kémiai Tudományok Osztályá
nak, mely orvosokkal ill. biológusokkal kibővített ülésen 
hozza meg határozatát.

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság pályázatot 
hirdet magyar—finn kormányközi tudományos és tech
nológiai együttműködés keretében kutatási/fejlesztési 
projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

Pályázhatnak egyetemek (egyetemi tanszékek, intéze
tek, kutatócsoportok), kutatóintézetek, vállalatok kuta
tás-fejlesztési egységei, amelyek fedezeti forrással rendel
kező kutatásaik/fejlesztéseik sikeres megvalósításához 
finn intézményekkel kívánnak együttműködni és a közös 
tevékenység célját, tartalmát, kapcsolattartási igényét a 
finn partnerintézménnyel előzetesen egyeztették.

1993—94-re az elbírálásnál elsőbbséget élveznek az
— energiaracionalizálás, új energiaforrások,
— biotechnológia,
— környezetvédelem 

területéről érkező pályázatok:

Az OMFB által rendelkezésre bocsátott pályázati űrla
pon a mellékelt kitöltési tájékoztató szerint elkészített és 
a finn partnerrel egyeztetett közös pályázatokat

1993. augusztus 20-ig

kérjük az alábbi címre benyújtani:

OMFB Nemzetközi Projektiroda 
Budapest 1052, Szervita tér 8. II. em. 10.

A benyújtott pályázatok elfogadásáról, azaz a pénz
ügyi támogatás odaítéléséről szakértői véleményezés 
alapján a két kormány képviselőiből álló bizottság dönt 
1993. IY. negyedévben.

A pályázati űrlap és a kitöltési utasítás a fenti címen 
vehető át.

FOGADÓÓRÁK

Reviczky László, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15,30—17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, vala
mint az intézmények vezetőinek más időpontokban is 
rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság elnö
ke szerdán 10—12 óráig, és Harmathy Attila, a Tudomá
nyos Minősítő Bizottság titkára szerdán 10—12 óráig 
tart fogadóórát. Előzetes bejelentés az 1-173-901 hívó
számú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkársága
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A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének Határozatai

az 1993. június 28-án tartott üléséről 
(30—40. számú határozatok)

„A tudományos könyv- és folyóiratkiadásért” 
alapítvány létrehozása

Az Alapítvány létrehozásának gondolata az Akadémia
1992. májusi rendes közgyűlésén merült fel, amikor az 
Elnökség felkéretett, hogy — az egyre fokozódó megje
lentetési nehézségek miatt — kezdeményezze elsősorban 
a társadalomtudományokban a kiadványok alapítványi 
támogatását.

A közgyűlés határozatának megfelelően előterjesztés 
készült az Elnökség 1992. decemberi ülésére, amely az 
Alapítvány céljaira és működési formáira tett javaslatot.

Az Elnökség 37/1992. sz. határozatával helyeselte és 
támogatta az Alapítvány létrehozását, egyben indokolt
nak látta, hogy — a vitában felvetett kérdések tisztázása 
után — ismételten megvizsgálja a létrehozás módját és 
körülményeit. A továbbiakban az előterjesztés a követ
kezőket tartalmazta.
1. Az Alapítvány kezdő tőkéjét csak az állami költségve

tésből nyerheti, mégpedig úgy, hogy az teljes mérték
ben elkülönül az MTA költségvetési kereteitől. A bel
ső tárgyalások során — írta az előterjesztő, Köpeczi 
Béla r. t. — arra az eredményre jutott, hogy a legked
vezőbb a fiatal kutatók pályázati támogatására kiala
kított formát alkalmazni. Olyan összegre van szükség, 
amely jelentős mértékben nyújthat támogatást, s ez a 
szakértők szerint az 1994-es esztendőre 40 mFt lehet
ne. A költségvetési támogatást évente kellene biztosí
tani, s összegét az inflációtól függően kellene meghatá
rozni. Ez azt is jelenti, hogy ebben az esetben nem a 
tőke kamatait használjuk fel, hanem az évente biztosí
tott összeg 85%-át. Az alapítványi vagyonba kerülő 
támogatás az inflációs hatások miatt ilyen módon nem 
kerülne minden évben teljes mértékben felhasználásra, 
a fennmaradó összeg viszont növelné a következő évi 
vagyont.

2. Ez a forma nem zárja ki a költségvetésen kívüli támo
gatások befogadását, sőt az Alapítvány jellegéből kö
vetkezően számítunk arra, hogy részben más költség- 
vetési intézmények, részben gazdasági szervezetek, 
részben magánszemélyek hozzájárulnak az Alapít
ványhoz. A támogatók egyes szakterületeket is megje
lölhetnek és kívánhatják nevük feltüntetését a támoga
tott kiadványokon. Az Alapítványról a tájékoztatást a 
kormányzat állásfoglalása után lehet elkezdeni és ez
után lehet a számításba jövő támogatókhoz fordulni.

3. Az Alapítvány létrehozását az Akadémia kezdemé
nyezi, de számít az érdekelt felsőoktatási intézmények 
részvételére és támaszkodik a Rektori Konferenciára, 
illetve az Athenaeum és az Akkreditációs Bizottságra, 
melyek képviseletét a Kuratóriumban biztosítja. A 
kormányzati támogatásnak megfelelően javasolja az

előterjesztés, a Tudománypolitikai Bizottság képvise
lőjének részvételét is. Az Akadémia szerepe érvényesül 
az Elnökség által delegált tagokon, valamint a Könyv- 
és Folyóiratkiadó Bizottság képviselőjén, illetve a Ku
ratórium elnökén keresztül, akit a javaslat szerint az 
Elnökség által delegált tagok közül a Kuratórium 
választ meg három évre. A Kuratórium titkárát az 
elnök bízza meg. Az Alapítvány kezelőszerveként az 
Alapítvány Kuratóriuma jöhet számításba. A Kurató
rium munkáját az Akadémia Titkársága támogatja.

4. A támogatást pályázati úton lehet elnyerni, a Kurató
rium évente kétszer dönt a pályázatok ügyében. A 
pályázati eljárást a Kuratórium szabályozza.
A vizsgálataink eredményeként kialakult alapítványi 

alapító okirat tervezete az előterjesztés melléklete volt.
Az előterjesztés kérte annak kimondását, hogy az Aka

démia főtitkára a kormányzati szervekkel a szükséges 
tárgyalásokat lefolytatja, s ezek eredményeként kerül sor 
a javaslat végleges elfogadására.

Több felszólaló véleménye szerint reménytelennek tű
nik a 40 mFt-os igény állami költségvetésből történő 
kielégítése (bár az 1994. évi költségvetés-tervezet csak 
ősszel lesz ismert). Előbb bankoktól, vállalatoktól stb. 
kellene anyagi támogatást kapni és azután fordulni költ
ségvetési támogatásért a kormányzathoz.

Ismét rá kellene térni — hangzott el — a pályadíjak 
formájában történő támogatásra. Felhívták a figyelmet 
olyan kezdeményezésekre, mint pl. a társadalomtudomá
nyi intézetek által létrehozott Scientia Humana sorozat.

Meggondolandó — vetette fel egy hozzászólás — ala
pítvány helyett alapokban gondolkodni.

Javaslatok hangzottak el, hogy: az alapítvány címe 
Tudományos Folyóirat- és Könyvkiadásért Alapítvány 
legyen, mert a folyóiratkiadás a problematikusabb; vita 
kérdése volt az alapító okirat tervezete 3. pontjának 2. 
bekezdése, amely azt mondta ki, hogy az alapítvány célja 
többek között fiatal kutatók és oktatók tudományos 
eredményeinek közzététele, ezt a természettudományok 
szempontjából az egyik hozzászóló kétségbe vonta, kifo
gás tárgya volt a 3. bekezdésnek az idegen nyelvű könyv- 
és folyóiratkiadás állítólagos elsőbbségére utaló fogal
mazása. Az egyik hozzászóló sokallta, hogy az alapít
vány „adminisztratív” célokra a támogatás 5% -át kíván
ja felhasználni. Felvetődött az a javaslat, hogy az ELTE 
kapja vissza nyomdáját, továbbá, hogy a kutatás támo
gatására is létesüljön alapítvány.

Az előterjesztő a feltett kérdésekre adott válaszában 
közölte, hogy a 98 mFt-os akadémiai támogatáshoz vi
szonyítható a 40 mFt, az alapítvány működésével kap
csolatos költségek és kiadások (az évi vagyon legfeljebb 
5%-a) a pályázatok szakmai elbírálására és nem az admi
nisztrációra vonatkoznak, a fiatal kutató kifejezés alatt



1993. augusztus 13. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 117

pedig kezdő kutató és nem kor értendő, a társadalomtu
dományokban erre a támogatásra különösen nagy szük
ség van. A támogatás szempontjából természetesen a 
magyar nyelvű könyvek és folyóiratok prioritást élvez
nek.

A vitában elhangzottakra adott válaszában ismételten 
felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem az Akadémia 
alapítványa — csak kezdeményezi annak létrehozását 
—, nem érinti negatívan az MTA-t, mert nem az Akadé
mia költségvetéséből kívánja elvonni a 40 mFt-ot, hanem 
a Kormánytól javasolja kérni.

A könyv- és folyóiratkiadás támogatása — mutatott rá 
— más területeken is alapítványból történik.

Egyetértett azzal, hogy végleges álláspontot ősszel, a 
költségvetés-tervezet ismeretében lehet kialakítani, és ak
kor a magyar tudományosság nevében kell a javaslatot 
előterjeszteni. Az állami költségvetésből kezdeményezett 
alapítvány nem zárja ki a pályadíjak rendszerének újra
élesztését.

Az MTA elnöke összefoglalójában rámutatott arra, 
nem valószínű, hogy lehet 40 mFt-ot költségvetésből 
kapni a kormányzattól, de a kérdést nem szabad le
venni a napirendről, hanem kétirányú akciót kell kez
deményezni. Megkeresendők a bankok és más re
ménybeli szponzorok, hogy anyagilag támogassák — 
a nevüket is feltüntető — leendő alapítványt, melynek 
felhasználása pályázati jelleggel történne. Az egész 
kérdésben a döntés ősszel a költségvetés-tervezet is
meretében történhet meg.

Az Elnökség 30/1993. számú határozata

Az Elnökség:

1. köszönetét mond Köpeczi Béla r. t.-nak az újabb elő
terjesztés elkészítéséért;

2. a továbbiakban két lépcsős eljárást tart szükségesnek;
2.1 felkéri a főtitkárt, keresse meg a bankokat és más 

reménybeli támogatókat, hogy anyagilag segítsék 
a nevüket is feltüntető leendő alapítványt, mely
nek felhasználása pályázati jelleggel történne;

2.2 az alapítványról az előzőek, valamint a jövő évi 
költségvetés tervezet ismeretében ez év őszén foglal 
állást az Elnökség.

Az 1993. évi „Eötvös József Koszorú”-k 
odaítélése

Az MTA 1992. decemberi rendkívüli közgyűlése a 
kiemelkedő tudományos életmű elismerésére „Eötvös 
József Koszorú” elnevezéssel, cím viselésére is jogosító 
kitüntetést alapított, melynek szabályzatát az Elnökség 
1/1993. sz. határozatával hagyta jóvá.

A kitüntetés odaítélésének előkészítésére az Elnökség 
— 11/1993. sz. határozatával — alkalmi bizottságot kül
dött ki azzal a feladattal, hogy a tudományos osztályok
tól beérkezett javaslatok alapján tegyen előterjesztést az

Elnökség júniusi ülésére az 1993. évi „Eötvös József 
Koszorú” adományozására. A Bizottság elnöke: Halász 
Béla alelnök, tagjai pedig az alelnökök és a közgyűlés 
által választott elnökségi tagok voltak.

A tudományos osztályokra összesen 41 javaslat érke
zett, ezeket az osztályok megtárgyalták és 14 javaslatot 
fogadtak el többségi szavazattal. A szabályzat szerint 
„Első alkalommal tíz, azt követően évente legfeljebb hat 
kitüntetés adható.”

A bizottság áttekintette és megvitatta az előterjesztése
ket és az alábbi 8 fő — valamennyien a tudomány dokto
rai — kitüntetését javasolta: Vargyas Lajos (I. O.), H. 
Balázs Éva (II. O), Tarnóczy Tamás (Ill/b O.), Bocz 
Ernő (IV. O.), Mestyán Gyula (V. O.), Török Tibor (VII.
O.), Csillik Bertalan (VIII. O.), Balogh Kálmán (X. O.).

A VI. Osztály Géher Károlyra és Kozák Imrére tett 
javaslatai tekintetében a bizottság úgy látta, hogy a java
soltaknak életkoruk és munkásságuk alapján még a kö
vetkező tagválasztás alkalmával esélyük lehet levelező 
tagságra. „Eötvös József Koszorúval” történő kitünteté
sük — a bizottság véleménye szerint — levelező tagságra 
történő ajánlásukat, illetve megválasztási esélyüket jelen
tős mértékben csökkentheti. Ezért a bizottság Géher 
Károly és Kozák Imre kitüntetési javaslatait a fenti ag
gállyal terjesztette az Elnökség elé.

A IX. Osztály Román Zoltánra tett javaslatával kap
csolatban a bizottság véleménye az volt, hogy az osztály 
indoklásából nem eléggé érzékelhető az a „tudományos 
életmű”, amely az „Eötvös József Koszorú” kitüntetés
hez a szabályzat szerint megkívántatik.

Az Elnökség tagjai a helyszínen kapták meg a II. 
Osztály elnökének Vanyó Tihamérra vonatkozó javasla
tát.

Az MTA elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a neve
zett mint a Pannonhalmi Szent Benedek Rend apátja az 
elmúlt évtizedekben nem vehetett részt a tudományos 
minősítési eljárásban, s így nem lehetett a tudomány 
doktora — jóllehet, felkészültsége és munkássága erre 
méltóvá teszi —, ez pedig (az Eötvös Koszorú szabályza
ta szerint) egyik feltétele a kitüntetés odaítélésének. Em
lékeztetett arra, hogy a szabályzatot az Elnökség hagyta 
jóvá, tehát azt módosíthatja, ill. alkalmazásától — kivé
telesen — eltekinthet.

Felszólalások hangzottak el, hogy az Elnökség ne tér
jen el a nemrég elfogadott szabályzattól, hanem gyorsí
tott eljárással történjék meg a doktori fokozat odaítélése 
— amit a TMB elnöke lehetségesnek tartott, ha a II. 
Osztály kezdeményezi —, illetve párhuzamosan folyjék a 
két eljárás. Rámutattak arra is, hogy az Eötvös Koszorú 
magasabb elismerés, mint a doktori fokozat.

Felszólalás hangzott el, hogy azonos korúakat azonos 
mérce szerint kell javasolni vagy elvetni. A bizottság által 
vitatott egyes jelöltek mellett támogató felszólalások 
hangzottak el. A VII. Osztály elnöke a bizottság által 
nem támogatott másik jelöltjét, az Elnökség figyelmébe 
ajánlotta a jövő évi kitüntetéseknél.

A szavazólapon az osztályok által megszavazott vala
mennyi jelölt és Vanyó Tihamér neve is szerepelt.

Az Elnökség — titkosan szavazva — a következőket 
határozta.
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Az Elnökség 31/1993. számú határozata

Az Elnökség 1993-ban a következőket tünteti ki „Eöt
vös József Koszorúval”-val:

I. Osztály
1. VARGYAS LAJOS,

a zenetudomány doktora, 
az MTA Zenetudományi Intézete Népzenekutató 
Csoportjának ny. igazgatója 
a magyar néprajz, elsősorban a folklór, a magyar 
zenetörténet és az irodalomtudomány terén kifej
tett munkásságáért, tudományos életművéért.

II. Osztály
2. H. BALÁZS ÉVA,

a történelemtudományok doktora, 
az ELTE ny. tanszékvezető egyetemi tanára 
a történettudomány kutatásának, oktatásának te
rületén végzett kimagasló tudományos életművé
ért.

3. VANYÓ TIHAMÉR,
a Pannonhalmi Szent Benedek Rend apátja, 
egyetemi magántanár (Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem), a Pannonhalmi Szent Gellért Tanárkép
ző Főiskola rendes tanára
a korszerű tudományos módszertannal művelt ka
tolikus egyháztörténeti munkásságáért.

III. Osztály
4. TARNÓCZY TAMÁS,

a fizikai tudomány doktora, 
az MTA Természettudományi Kutatólaboratóriu
mának ny. tudományos igazgatója 
az akusztika széles területén több mint ötven év óta 
végzett oktatási, kutatási és gyakorlati téren elért 
sokoldalú, eredményes tevékenységéért.

IV. Osztály
5. BOCZ ERNŐ,

a mezőgazdasági tudomány doktora, 
a Debreceni Agrártudományi Egyetem Növény- 
termesztési Tanszékének ny. tudományos tanács
adója
a mezőgazdaság területén, különösen a mérsékelt 
éghajlati viszonyok terén elért öntözési eljárások 
kidolgozásában végzett kutatásainak, azok ered
ményeinek, egy élet munkásságának elismeréséért.

V. Osztály
6. MESTYÁN GYULA,

az orvostudomány doktora, 
a POTE Gyermekklinika ny. igazgatója 
az orvosi kutatásban és gyakorlatban bevezetett 
kutatási eredményeiért, valamint iskolateremtő te
vékenységéért.

VI. Osztály
7. GÉHER KÁROLY,

a műszaki tudomány doktora, 
a BME egyetemi tanára
a híradástechnikai rendszerek kutatása és oktatása 
terén végzett munkásságáért.

VII. Osztály
8. TÖRÖK TIBOR,

a kémiai tudomány doktora, 
az ELTE ny. egyetemi tanára 
az analitikai kutatások terén elért általánosan elis
mert eredményeiért, kiemelkedő tudományos élet
műve elismeréséül.

VIII. Osztály
9. CSILLIK BERTALAN,

a biológiai tudomány doktora, 
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének 
egyetemi tanára
a neurobiológia területén végzett kutatói és oktatói 
tevékenységének elismeréséért.

X. Osztály
10. BALOGH KÁLMÁN, 

a földtudomány doktora, 
a JATE ny. egyetemi tanára 
a hazai geológiai kutatás és szakemberképzés terén 
végzett több évtizedes kiemelkedő munkásságáért.

Az Elnökség felkéri elnökét, hogy a kitüntetéseket 
rendkívüli elnökségi ülés keretében szeptemberben ad
ja át.

Az akadémiai bizottsági rendszer feladataira 
és működésére vonatkozó új koncepció 

kidolgozása

Az MTA már a múlt század ötvenes éveitől több tudo
mányos bizottságot hozott létre, melyeknek munkájába 
bevonta a kutatással, oktatással, kulturális tevékenység
gel foglalkozó nem akadémikus szakemberek széles kö
rét. Több mint egy évszázados tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy a jól működő bizottsági rendszer jelentős hatással 
van a tudományok művelésére, a tudományos ismeretek 
terjesztésére, az ország előtt álló gazdasági és kulturális 
feladatok teljesítésére és egyúttal az Akadémia társadal
mi szerepét, közéleti súlyát is kedvezően befolyásolja.

A tudományos bizottságok rendszere és a kutatóinté
zeti hálózat jelentik azt a két nagy oszlopot, melyekre 
támaszkodva az Akadémia eleget tehet történelmi felada
tainak.

A tudományos osztályok az elmúlt ciklusban (1990 
—1993) 126 állandó bizottságot működtettek. Ezenkívül 
— hosszabb-rövidebb időre — ad hoc bizottságokat, 
munkacsoportokat is létrehoztak.

Az öt területi bizottság szintén széles spektrumú bi
zottsági és munkacsoportos hálózatot tartott fenn.

A központi és a területi bizottságokban — a személyi 
átfedések leszámítása után is — több ezer szakember 
dolgozik.

A kutatói közösség tagjai nagy többségükben szemé
lyes megtiszteltetésnek tartják, ha beválasztásra kerülnek 
az akadémiai bizottságokba.

A tudományos osztályok rövidesen megkezdik a bi
zottságok újraválasztását, felfrissítését, a rotációs elv
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alkalmazását. Ezt a feladatot az osztályok önállóan, 
teljes felelősséggel intézik az eddigi tapasztalatok 
alapján.

A hosszabb távra való előretekintés és megfelelő 
stratégiai irányelvek kidolgozása érdekében kívána
tosnak látszik, hogy új koncepció készüljön az akadé
miai tudományos bizottsági rendszer feladataira és 
működésére.

Ennek keretében — írta az előterjesztés — elemezni 
szükséges
— a teljes bizottsági rendszer működésének eddigi ta

pasztalatait;
— az interdiszciplináris, osztályközi és elnökségi bizott

ságok speciális helyét a bizottságok rendszerében;
— a bizottságok és a létrehozandó akadémiai kuratóriu

mok kapcsolatát;
— a rendelkezésre álló technikai, infrastrukturális felté

teleket;
— más hazai szerveknél (minisztériumok, kutatási ala

pok, egyesületek, társaságok) lévő bizottsági rend
szerrel való összehangoltságot;

— a bizottságok és az akadémiai társaságok viszonyát 
kapcsolataik erősítése érdekében;

— a peer review értékelési módszer szélesebb körű alkal
mazásának lehetőségeit;

— az állandó és az ad hoc jellegű akadémiai bizottságok 
összefüggéseit;

— külföldi akadémiák, kutatási tanácsok, alapítványok 
bizottságainak munkamódszereit;

— a bizottságok optimális méretének lehetséges variá
cióit a szakterülettől függően.

Az elemző munka eredményeként a következő 10-15 
évre szóló új koncepció kidolgozására kerülhetne sor, 
amelyet a bizottságok, a tudományos osztályok, az el
nökség tárgyalna meg, majd 1995 májusában az MTA 
közgyűlésének napirendjére tűznénk ki.

Természetesen a munkamódszerek javítására vonat
kozójavaslatok egy részét már korábban is hasznosítani 
lehet.

Az Elnökség tagjai egyetértettek a beterjesztett javas
lattal.

Az Elnökség 32/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. megbízza Láng István r. t.-t, az Elnökség választott 

tagját, az akadémiai bizottsági rendszer feladataira és 
működésére vonatkozó új koncepció kidolgozásának 
koordinálásával.
A munkában vegyenek részt igényeknek megfelelően 
felkért szakértők.

2. Felkéri a tudományos osztályok elnökhelyetteseit, se
gítsék és támogassák a koncepció kialakítását tanács
adással, illetve vitafórumok szervezésével.

3. A vizsgálathoz az osztályok tudományos titkárai, illet
ve a Kutatás- és Szervezetelemző Intézet adják meg a 
szükséges szervezési és adminisztrációs segítséget.

4. Felkéri Láng István r. t.-t, hogy a koncepciót terjessze 
az Elnökség 1995. februári ülése elé.

Az alelnökök tevékenységi körének 
megállapítása

Az 1993. májusi rendes közgyűlés megválasztotta az 
1993—96 évi ciklusra az Akadémia alelnökeit. A Testüle
ti Ügyrend 43. pontja kimondja, hogy „az alelnökök 
feladatkörét az Elnökség határozza meg”. Ennek alapján 
terjesztette elő javaslatát az MTA elnöke, mellyel az 
Elnökség tagjai egyetértettek.

Az Elnökség 33/1993. számú határozata

1. Az Elnökség felkéri az alelnököket, hogy szakterüle
tüknek megfelelően folyamatosan segítsék elő a tudo
mányos osztályok együttműködését, munkájuk koor
dinálását és működjenek közre meghatározott funkci
onális feladatok ellátásában.

2. Az Elnökség az alelnökök tevékenységi körét a követ
kezők szerint határozza meg:
2.1 Halász Béla alelnök, az MTA elnökének általános

helyettese;
— elősegíti az Agrártudományok Osztálya, az Or

vosi Tudományok Osztálya és a Biológiai Tu
dományok Osztálya együttműködését

— ellátja a testületi személyi ügyek, valamint — az 
Alapszabály 29. §-a előírása szerint — a TMB 
felügyeletét — a Testületi Ügyrend 30. pontjá
nak előírása szerint — „mindaddig, amíg a 
tudományos minősítés új szabályozást nem 
nyer”.

2.2 Michelberger Pál alelnök;
— elősegíti a Matematikai Tudományok Osztá

lya, a Fizikai Tudományok Osztálya, a Műsza
ki Tudományok Osztálya, a Kémiai Tudomá
nyok Osztálya, valamint a Földtudományok 
Osztálya együttműködését

— ellátja a Területi Akadémiai Bizottságok testü
leti tevékenységének felügyeletét

2.3 Pataki Ferenc alelnök;
— elősegíti a Nyelv- és Irodalomtudományok 

Osztálya, a Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya, valamint a Gazdaság- és Jogtudomá
nyok Osztálya együttműködését

— a testületi tevékenységi körben felügyeletet gya
korol az Akadémia tagjai jóléti ügyeinek intézé
se felett.

Állandó elnökségi bizottságok megalakítása

Az 1991. évi rendes közgyűlés határozata kimondta; a 
közgyűlés „egyetértőleg tudomásul veszi az Elnökség 
azon szándékát, hogy környezettudományi elnökségi bi
zottságot kíván létrehozni. . .  s ezen leendő új elnökségi 
bizottságon (létrejött a 43/91. sz. elnökségi határozattal) 
és a meglévőkön (Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, 
Szociális Bizottság) túl nem kíván létrehozni további 
elnökségi bizottságokat” .
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E bizottságok megbízatása lejárt, szükséges tehát újjá- 
választásuk, ideértve az NKB esetében annak albizottsá
gaként, néhai Juhász Gyula r. t. vezetésével működött 
Határainkon Túli Magyar Tudományosságot Koordiná
ló Albizottságot is.

Az előterjesztés mellékletekben tájékoztatott az 1990 
—93. évi ciklusban működött fenti bizottságok személyi 
összetételéről, továbbá felsorolta — ugyanezen időszak
ra vonatkozóan — az Elnökséghez közvetlenül tartozó 
nem kormányzati nemzetközi tudományos szervezeteket, 
illetve magyar nemzeti bizottságaikat is, ui. az NKB 
feladatkörével függ össze ezek kialakítása.

Az előterjesztés javasolta, hogy az Elnökség az 1993—96 
évi ciklusra ismét hozza létre: a Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottságát — melynek elnöke Reviczky László r. t., főtit
kár legyen — a Szociális Bizottságot — melynek elnöke 
Pataki Ferenc r. t., alelnök, titkára Maratics Pál, az MTA 
Titkársága Jóléti Csoportjának vezetője legyen — a Kör
nyezettudományi Bizottságot — melynek elnöke Mészáros 
Ernő r. t., titkára Nagy Béla, a földtud. kandidátusa legyen.

Javasolta, hogy a bizottságok elnökei, a bizottság tag
jaira vonatkozó, az osztályokkal egyeztetett javaslataikat 
terjesszék az Elnökség szeptemberi ülése elé.

Javasolta felkérni az NKB elnökét, hogy javaslata 
tartalmazza — a bizottság elnökhelyetteseinek, illetve 
titkárának és tagjainak személyén felül — a Határainkon 
Túli Magyar Tudományosságot Koordináló Albizott
ság, valamint az NKB más albizottságának és munkabi
zottságainak névsorát is. Indítványozta, hogy az NKB 
elnöke tegyen javaslatot az Elnökséghez közvetlenül tar
tozó nem kormányzati nemzetközi tudományos szerve
zetek, illetve magyar nemzeti bizottságaik kialakítására, 
ideértve a Nemzetközi Társadalomtudományi Tanács 
magyar tagozatának kialakítását is.

Az MTA elnöke tájékoztatta az Elnökség tagjait, hogy 
előzetes megbeszélést folytatott a Határainkon Túli Ma
gyar Tudományosságot Koordináló Albizottság elnöki 
tisztének betöltésére Glatz Ferenc levelező taggal, aki 
felkérés esetén vállalja e tisztséget.

Az Elnökség tagjai a beterjesztett javaslattal és a kiegé
szítő tájékoztatással egyetértettek.

Az Elnökség 34/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. köszönetét mond az 1990—93. évi ciklusban műkö

dött bizottságok volt tisztségviselőinek és tagjainak 
odaadó munkájukért;

2. az 1996. évi tisztújító közgyűlésig terjedő időszakra a 
következő összetételű elnökségi bizottságokat hozza 
létre
2.1 Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

a bizottság elnöke: Reviczky László r. t., 
az MTA főtitkára

2.2 Szociális Bizottság
a bizottság elnöke Pataki Ferenc r. t. alelnök 
a bizottság titkára: Maratics Pál, az MTA 

Titkársága Jóléti 
Csoportjának vezetője

2.3 Környezettudományi Elnökségi Bizottság 
a bizottság elnöke: Mészáros Ernő r. t. 
a bizottság titkára: Nagy Béla, a földtud. kand.

3. Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy a bizottság tagjai
ra vonatkozó, a tudományos osztályokkal egyeztetett 
javaslataikat terjesszék az Elnökség szeptemberi ülése 
elé.

4. Felkéri a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának el
nökét, hogy
4.1 javaslata tartalmazza — a Bizottság elnökhelyette

seinek, illetve titkárának és tagjainak személyén 
felül — a Határainkon Túli Magyar Tudományos
ságot Koordináló Albizottság, valamint más albi
zottságának és munkabizottságainak névsorát is, 
továbbá

4.2 tegyen javaslatot az Elnökséghez közvetlenül tar
tozó nem kormányzati nemzetközi tudományos 
szervezetek, illetve magyar nemzeti bizottságaik 
kialakítására, ideértve a Nemzetközi Társadalom- 
tudományi Tanács magyar tagozatának megalapí
tását is.

A Tudósklub Tanács tagjainak 
és titkárának megbízatása

A Tudósklub Tanács tagjai az elmúlt ciklusban — a 
41/1990 sz. elnökségi határozat alapján — Ádám 
György, Szentágothai János, Újfalussy József rendes ta
gok voltak. A titkári teendőket a Tudósklub gazdasági 
vezetője látta el. Megbízatásuk 1993. június 30-ával lejár.

A Tanács tagjai közül Ádám György r. t. és Újfalussy 
József r. t. az újabb ciklusra is vállalják a megbízatást, 
Szentágothai János r. t. sok más irányú elfoglaltsága 
miatt nem tudja vállalni a megbízatást a következő cik
lusra.

Az előterjesztő — az MTA elnöke — a Tanács tagjai
nak Ádám György, Kiss Dezső és Újfalussy József ren
des tagokat javasolta.

Az Elnökség fentemlített határozatával kimondta: 
„Fontosnak és szükségesnek tartja az Akadémia megfe
lelő klubéletének megszervezését és fenntartását, feltéte
leinek a rekonstrukciós munkáktól is függő megteremté
sét úgy, hogy a rekonstrukciót követően modern, mozgé
kony klubélet alakuljon ki.”

A modern, mozgékony klubélet kialakítása érdekében 
célszerűnek tűnik a titkár szervező, illetve pénzügyi funk
ciójának szétválasztása. Az ezzel összefüggő személyi 
kérdésekben azonban — írta az előterjesztés — a Tanács 
megalakulása után célszerű dönteni.

Az Elnökség tagjai a beterjesztett javaslattal egyetér
tettek.

Az elnökség 35/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. köszönetét fejezi ki a Tudósklub Tanács tagjainak és 

titkárának az elmúlt három évben végzett odaadó 
munkájukért.
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2. A Tudósklub Tanács tagjainak
Ádám György r. t.-t,
Kiss Dezső r. t.-t,
Újfalussy József r. t.-t

kéri fel és megbízza ez irányú tevékenységük 1996. 
június 30-ig történő ellátásával.

3. Felkéri a Tudósklub Tanácsot, hogy a titkári funkciók 
szétválasztására és a megbízandó személyekre vonat
kozó javaslatokat mielőbb alakítsák ki és terjesszék az 
Elnökség elé.

A Magyar Tudomány című folyóirat 
szerkesztőbizottságának összetétele

A Magyar Tudomány — a testület központi folyóirata 
— szerkesztőbizottságának összetételéről az 1990. évi 
közgyűlést követően az Elnökség 31/1990. sz. határoza
tával intézkedett.

Az elmúlt ciklus során Herczegh Géza r. t., az Alkot
mánybíróság tagja elfoglaltságára való tekintettel 1991 
márciusában kérte felmentését. Ezt követően az Elnök
ség Harmathy Attilát bízta meg a tudományterület kép
viseletével. Juhász Nagy Pál 1. t. 1993. ápr. 5-én elhunyt. 
Helyére új tagot az Elnökség már nem nevezett ki.

A Szerkesztőbizottság megbízatása az ez évi közgyű
léssel lejárt, szükséges tehát újraválasztása. Az MTA 
elnöke által előterjesztett javaslatban — mely a szükséges 
mértékű rotációt is mérlegelte — az 1990—93. évi ciklus
ban működött Szerkesztőbizottság összetételéhez képest 
3 új tag szerepelt.

Az Elnökség tagjai a beterjesztett javaslattal egyetér
tettek és elfogadták azt az indítványt, hogy — az 1993. 
évi rendes közgyűlésnek a III. Osztály kettéválásával 
kapcsolatos határozatával összhangban — a Szerkesztő- 
bizottságban mind a Matematikai Tudományok Osztá
lya (III/a), mind a Fizikai Tudományok Osztálya (Ill/b) 
kapjon képviseletet.

A Fizikai Tudományok Osztályának képviselője Beré- 
nyi Dénes r. t.

Az Elnökség 36/1993. számú határozata

1. Az Elnökség a Magyar Tudomány c. folyóirat szer
kesztőbizottságát a következő összetételben választja 
meg az 1996. évi közgyűlésig terjedő időszakra. 
Főszerkesztő: Köpeczi Béla r. t.
A Szerkesztőbizottság tagjai (az osztályuk képviseleté
ben):

I. O. Hermann József r. t.
II. O. Niederhauser Emil r. t.

Ludassy Mária, a fii. tud. dr.
Ill/b. O. Berényi Dénes r. t.
IV. O. Stefanovits Pál r. t.
V. O. Vizi E. Szilveszter
VI. O. Vámos Tibor r. t.
VII. O. Beck Mihály r. t.

Solymosi Frigyes r. t.

VIII. O. Ádám György r. t.
Straub F. Brúnó r. t.

IX. O. Harmathy Attila I. t.
Inotai András, a közgazd. tud. dr.

X. O. Enyedi György r. t.

2. Az Elnökség felkéri a Matematikai Tudományok Osz
tályának elnökét az Osztály képviselőjének kijelölé
sére.

Az Elnökség 1993. II. félévi munkaterve

A munkaterv-tervezet kidolgozásának alapjául a vár
ható akadémiai törvényből következő — időarányos 
— teendők, az MTA jelenlegi Alapszabályában és Testü
leti Ügyrendjében, az 1993. májusi rendes közgyűlés ha
tározataiban előírt feladatok és olyan saját kezdeménye
zésű feladatok szolgáltak, amelyekben szükséges az El
nökség állásfoglalása, vagy amelyeket a kialakult gya
korlat szerint az Elnökség hagy jóvá (pl. munkaterv).

Főleg ezek alapján készült el a munkatervi javaslat, 
amelyben kellő súllyal szerepeltek az 1993. évi őszi rend
kívüli és az 1994. májusi rendes közgyűlés előkészítésével 
összefüggő elnökségi teendők.

A javaslatban szereplő témákon túl az akadémiai tör
vényből még további feladatok is következnek. Az elő
terjesztés melléklete — az Elnökség 1993. I. félévi mun
katervéről szóló 39/1992. sz. határozat alapján — előre 
jelezte e feladatok egy részét, melyek kidolgozására az 
Alapszabály és Testületi Ügyrend elfogadása után — az 
idő rövidsége miatt — csak 1994. I. félévében kerülhet 
sor.

E témák — minden bizonnyal — bővülni fognak pl.
1992. decemberi rendkívüli közgyűlés által kiküldött, a 
Programbizottság előterjesztése alapján születendő őszi 
közgyűlési határozatokkal, illetve az azokból következő 
teendőkkel.

Ezeken túl a munkatervi javaslat tartalmazta az 1993.
I. félévi munkatervből 1994. I. félévére áthúzódó felada
tokat is.

Az elnökség tagjai egyetértettek a javaslattal.

Az Elnökség 37/1993. számú határozata

Az Elnökség 1993. II. félévi munkaterve

I.

Szeptember

Rendkívüli elnökségi ülés keretében az „Eötvös József 
Koszorú” átadása

***

1. Javaslat az Alföld Programmal kapcsolatos elnökségi 
állásfoglalásra
Előadó: Stefanovits Pál r. t., az ad hoc bizottság elnöke
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2. Előterjesztés a Collegium Hungarorum létrehozásá
nak anyagi és szervezeti feltételeiről
Előadó: Reviczky László, az MTA főtitkára

3. Különfélék
3.1 Előterjesztés az országos kutatásértékelési tevé

kenységhez szükséges tartalmi és szervezeti kérdé
sekről
Előadó: az ad hoc bizottság megválasztandó elnöke

3.2 Program az Athenaeum Alapítvánnyal kapcsola
tos további teendőkre
Előadó: Reviczky László, az MTA főtitkára

3.3 Javaslat az állandó elnökségi bizottságok személyi 
összetételére
Előadó: Reviczky László r. t., főtitkár, az NKB 

elnöke
Pataki Ferenc r. t., alelnök, a Szociális 
Bizottság elnöke
Mészáros Ernő r. t., a Környezettudomá
nyi Bizottság elnöke

4. Tájékoztatók

5. Egyebek

Október

1. Az akadémiai törvényen alapuló új alapszabály terve
zete
Előadó: Lőrincz Lajos 1.1., az alkalmi bizottság elnöke

2. Javaslat az 1994. évi Kossuth- és Széchenyi Díjakra 
Előadó: Halász Béla alelnök

3. A Programbizottság közgyűlési előterjesztése és intéz
kedési terve
Előadó: Reviczky László, az MTA főtitkára

4. Különfélék
4.1 A Bolyai-díj szabályzata

Előadó: a Matematikai Tudományok Osztályának 
elnöke

4.2 Előterjesztés az 1993. évi rendkívüli közgyűlés na
pirendjére és a meghívandók körére
Előadó: Kosáry Domokos, az MTA elnöke

5. Tájékoztatók
5.1 Tájékoztató a támogatott kutatóhelyek tudo
mányos osztályok által történt felülvizsgálatának 
tapasztalatairól és az Elnökség, illetve az AKB 
ezzel kapcsolatos állásfoglalásának helyzetéről 
Előadó: Reviczky László, az MTA főtitkára

6. Egyebek

November

1. Az Akadémia kapcsolata az állami irányító szerveze
tekkel; az együttműködés módja, különös tekintettel a 
tudomány kérdéseiben vallott felfogásunk érvényesíté
sére
Előadó: Reviczky László, az MTA főtitkára

2. Különfélék
2.1 Javaslat az MTA 1994. évi rendes közgyűlésének 

jellegére és szervezeti rendjére
Előadó: Kosáry Domokos, az MTA elnöke

2.2 Javaslat az MTA 1994. évi rendes közgyűlésén 
elhangzó központi tudományos előadás témájára 
Előadó: Kosáry Domokos, az MTA elnöke

3. Tájékoztatók
3.1 Tájékoztató az Országos Athenaeum Bizottság 

megalakulásáról, szervezeti és működési szabály
zatáról, továbbá feladatairól 
Előadók: az Országos Athenaeum Bizottság társ

elnökei
4. Egyebek

December

1. A Testületi Ügyrend jóváhagyása 
Előadó: Kosáry Domokos, az MTA elnöke

2. A Tudományetikai Kódex tervezete
Előadó: Beck Mihály r. t., a Tudományetikai Bizott

ság elnöke

3. Különfélék
3.1 A rendkívüli közgyűlés határozatai végleges szöve

gének megállapítása
Előadó: a Határozatszövegező Bizottság elnöke

3.2 Javaslat az Elnökség 1994. I. félévi munkatervére 
Előadó: Kosáry Domokos, az MTA elnöke

4. Tájékoztatók

5. Egyebek

II.

Az Elnökség felhatalmazza elnökét, hogy a munkater
ven — szükséges szerint — változtatásokat hajtson végre.

Az Elnökség 1994. I. félévi munkatervébe 
való felvételre előre jelzett feladatok

(A „rutin” feladatok nélkül, mint pl. díjak odaítélése,
bizottságok létrehozása, megbízások, elnökségi munka
terv elfogadása, közgyűlési meghívottak, stb.)

A 39/1992. sz. elnökségi határozattal 
(elnökségi munkaterv) 1993-ra előre jelzett feladatok

— Az akadémiai kutatóintézetek működési szabályzata 
(működési formák és modellek mintaszabályzata).

— Az MTA nemzetközi kapcsolatainak alapelvei.
— Az Akadémia és az Országgyűlés kapcsolatrendszeré

nek kiépítése és fejlesztése.
— Az Akadémia kapcsolata a rokon tevékenységet foly

tató egyesületekkel és más — a tudományt érintő 
kérdésekkel foglalkozó — szervezetekkel.
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— Az Akadémia és a tudományos kutatás területén mű
ködő érdekvédelmi szervezetek.

— Az MTA és a társadalmi nyilvánosság kapcsolatai; 
helyzet és teendők.

— Előterjesztés az Akadémia információs rendszeréről 
és kutatáspolitikai adatbázisának kialakításáról.

— Az Akadémia hazai és külföldi megítélésének tudatos 
formálása.

Az 1993. 1. félévi munkatervből áthúzódó feladatok

— Előterjesztés nyugdíjas tudósok életkörülményeinek 
javítását segítő lépésekre (nyugdíjas tudósok otthona, 
orvosi ellátás stb.).

— Fiatal magyar kutatók és ösztöndíjasok tanulmány
ügyeinek áttekintése, beleértve a külföldi magyar inté
zetek ügyeit is.

Az 1994. évi Kossuth- és Széchenyi-díjra 
vonatkozó Elnökségi javaslat előkészítésére 

kiküldendő bizottság

A Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról szóló 
1990. évi XII. törvény, ill. végrehajtásáról szóló 1025/ 
1990. MT sz. határozat alapján november közepéig kell 
az Elnökségnek megtennie a díjakra vonatkozó javasla
tát.

Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint, az osz
tályok szeptember 5-ig teszik meg javaslataikat, az alel- 
nökökből és a közgyűlés által választott elnökségi tagok
ból álló Előkészítő Bizottság október 5-ig alakítja ki 
ajánlásait, majd az Elnökség — ennek alapján — októbe
ri ülésén határoz a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság
hoz terjesztendő javaslatáról.

Az Akadémia elnöke most is ezt az eljárást javasolta, 
amivel az Elnökség tagjai egyetértettek azzal a módosí
tással, hogy az osztályok okt. 15-ig alakítsák ki ajánlásai
kat.

Az Elnökség 38/1993. számú határozata

Az Elnökség:

1. a Kossuth- és Széchenyi-díjak 1994. évi adományozá
sára vonatkozó javaslatának előkészítésére az alábbi 
összetételű Bizottságot küldi ki: 

a Bizottság elnöke: Halász Béla r. t., alelnök 
a Bizottság tagjai: Michelberger Pál r. t., alelnök

Pataki Ferenc r. t., alelnök 
Alföldi Lajos r. t.
Bökönyi Sándor r. t.
Keszthelyi Lajos r. t.
Király Tibor r. t.
Láng István r. t.
Solymosi Frigyes r. t.

a Bizottság titkára: Sáry László, a Jogi- és Igazgatá
si Főosztály vezetője

2. felkéri a Bizottságot, hogy — a tudományos osztályok 
szeptember 15-ig teendő ajánlásai ismeretében — ala
kítsa ki javaslatát és terjessze azt az októberi elnökségi 
ülés elé.

Javaslat
Az Alföld Programmal kapcsolatos elnökségi 
állásfoglalást előkészítő bizottság kiküldésére

Láng István r. t., választott elnökségi tag szóbeli elő
terjesztésében előadta, hogy az Alföldről szóló ország- 
gyűlési és kormányhatározatokban foglaltak alapján 
— amelyek előírják a Magyar Tudományos Akadémia 
részvételének biztosítását — a Környezetvédelmi és Te
rületfejlesztési Minisztérium kutatási szerződésben bízta 
meg az MTA Regionális Kutatások Központjának Al
földi Tudományos Intézetét, hogy a korábbi és a jelenleg 
folyó kutatások eredményeire alapozva dolgozza ki az 
Alföld hosszú és rövid távú területfejlesztési, tájfejlesztési 
(tájvédelmi és tájhasznosítási) koncepcióját. Az Alföldi 
Tudományos Intézet a kutatási programot Enyedi 
György és Stefanovits Pál akadémikusok vezetésével lét
rehívott Tudományos Tanács koncepcionális irányítása 
mellett végezte el, 96 különböző tudományterületet mű
velő kutató és szakember bevonásával.

A mintegy kétezer kézirati oldalt kitevő, tematikusán 
összefüggő elemzéseket tartalmazó kutatási előtanulmá
nyokat az intézet kilenc kötetben dokumentálta. Ezek 
makroregionális elemzéseket adtak az Alföld népességé
ről, természeti környezetéről és annak állapotáról, a ter
melő szférák (ipar, mezőgazdaság) helyzetéről, a terület
felhasználás kulcsfontosságú változásairól, a település- 
rendszer és az infrastruktúra sajátos alföldi vonásairól és 
relatív elmaradottságáról, a régió turizmusáról és az új 
önkormányzati rendszer mai fejlesztési és együttműködé
si lehetőségeiről, korlátáiról.

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium a 
témával kapcsolatban kérte az Elnökség állásfoglalását.

Az látszik célszerűnek, ha az előtanulmányok alapján az 
eddigi eredményeket, valamint a rövid és a hosszú távú 
koncepciót tömören összefoglaló vitaindító állásfoglalás
tervezet készülne, és ezt tárgyalná meg az Elnökség. Ennek 
elkészítésére ad hoc bizottság kiküldését javasolta az elő
terjesztő, amivel az Elnökség tagjai egyetértettek.

Az Elnökség 39/1993. számú határozata

Az Elnökség:

1. az Alföld Programmal kapcsolatos elnökségi állás
foglalás-tervezet elkészítésére alkalmi bizottságot kér fel. 

A bizottság elnöke: Stefanovits Pál r. t., 
a bizottság tagjai:

— az Agrártudományok Osztálya,
— a Biológiai Tudományok Osztálya,
— a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya,
— a Földtudományok Osztálya 

által delegált szakemberek;
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2. felkéri:
— az 1. pontban felsorolt osztályok elnökeit, mielőbb 

közöljék a bizottság elnökével, hogy az osztály kit vagy 
kiket delegál a bizottságba,

— a bizottság elnökét, hogy a vitaindító állásfoglalás
tervezetet terjessze az Elnökség 1993. szeptemberi ülése 
elé.

Az MTA 1993. évi Almanachjának 
tartalma és szerkezete

Az Almanach szerkesztésére a 10/1993. sz. elnökségi 
határozattal létrehozott bizottság elnöke — Beck Mihály 
r. t. — szóbeli előterjesztésében felhatalmazást kért az 
akadémikusoknak szóló kérdőív kiküldésére. Ehhez kap
csolódva döntést kért abban is, hogy az 1991. évi Alma
nachban szereplő adatokon kívül kérje-e az illető akadé
mikus által megadandó öt legfontosabb művének címét 
és a jelenlegi munkahelyét megelőző munkahelyeinek 
felsorolását.

Javasolta továbbá, hogy a minősítettek névsorát ne 
tartalmazza az új Almanach, vagy ha ezt az Elnökség 
mégis szükségesnek tartja, az Függelékbe kerüljön, de 
maradjon el a minősítetteket tartalmazó névmutató.

Az Elnökség tagjai egyhangúlag elvetették az öt mű és 
a korábbi munkahelyek felsorolására vonatkozó javasla
tot. A minősítettek névsorának elhagyását, vagy Függe
lékben való közzétételét illetően az a vélemény alakult ki, 
hogy a döntéssel meg kell várni az akadémiai törvény 
jóváhagyását, de a minősítettekre vonatkozó névmutató 
mindenképpen felesleges.

Az Elnökség 40/1993. számú határozata

Az Elnökség:

1. felhatalmazza a Szerkesztőbizottságot, hogy az akadé
mikusokra vonatkozó — az 1991. évi Almanach ada
taival azonos tartalmú — kérdőív alapján az adatgyűj
tést megkezdje;

2. a minősítettek névsorának elhagyását vagy Függelék
ben történő közreadását illetően a jóváhagyott akadé
miai törvény ismeretében kíván dönteni. A névsor 
közreadása esetében sem tartja azonban szükségesnek 
a minősítettekre vonatkozó névmutató készítését.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség:

1. jóváhagyólag tudomásul vette
— az Akadémia elnökének szóbeli tájékoztatóját az 

akadémiai törvénytervezet országgyűlési tárgyalá
sának jelenlegi helyzetéről és ezzel kapcsolatban 
folytatott megbeszéléseiről;

— az Akadémia főtitkárának szóbeli tájékoztatóját az 
MTA 1993. évi pénzügyi helyzetéről és az 1994. évi

várható költségvetésből adódó problémákról, me
lyek rendkívüli takarékossági intézkedéseket tesz
nek szükségessé. A főtitkár az Elnökség tagjainak 
figyelmébe ajánlotta e problémákkal kapcsolatban 
készült „háttéranyagokat” .

— Halász Béla alelnök szóbeli tájékoztatóját az MTA 
Dísztermében 1993. szeptember 15-én 10 órakor 
tartandó Szent-Györgyi Albert emlékülés prog
ramjáról;

— a TMB elnökének szóbeli előterjesztését, mely sze
rint javasolni kell a Kormánynak, hogy az akadé
miai törvény jóváhagyásáig terjedő időpontig a 
jelenlegi összetételében hosszabbítsa meg a Tudo
mányos Minősítő Bizottság megbízatását;

— a Nyelv és Irodalomtudományok Osztálya elnöké
nek szóbeli tájékoztatását, mely szerint az Osztály 
hatáskörében megkezdődik a magyar helyesírás 
szabályai példaanyagának korszerűsítése;

— az Elnökség 1993. május 25-i ülése óta eltelt idő
szak legfontosabb akadémiai eseményeiről szóló 
beszámolót.

2. Meghallgatta az Akadémia elnökének szóbeli tájékoz
tatóját arról, hogy Somogyi Péter, kit az 1993. májusi 
rendes közgyűlés az MTA külső tagjává választott, az 
MTA elnökéhez írott — keltezés nélküli — levelében 
bejelenti, hogy a külső tagságot nem fogadhatja el. 
Az Elnökség felkéri a Biológiai Tudományok Osztá
lyának elnökét, levélben tájékoztassa Somogyi Pétert 
arról, hogy nem sértő és az MTA munkájából kire
kesztő szándékkal választotta meg külső tagnak. Hív
ja fel a figyelmet arra, hogy a külső tagságról való 
lemondást—- a Testületi Ügyrendnek a hazai tagság
ról való lemondásra vonatkozó szabályozását értelem
szerűen alkalmazva — az illetékes tudományos osztály 
(jelen esetben a Vili. Osztály) elnökének kell bejelen
teni, s ezután történik meg az Osztály, az Elnökség és 
a közgyűlés tájékoztatása.

3. Köszönettel elfogadta a martonvásári Mezőgazdasági 
Kutatóintézet vezetősége részéről az Elnökség tagjai és 
családtagjai számára augusztus 7-én (szombaton dél
után) az intézetben tartandó baráti találkozóra, majd 
a hangversenyre szóló meghívást.

Budapest, 1993. június 30.

Kosáry Domokos s. k.

Közlemények

Megállapodás

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: 
Akadémia) főtitkára, az akadémiai kutatóintézmények 
vezetőinek képviselői (a továbbiakban: munkáltatók) és 
az akadémiai kutatóintézményekben foglalkoztatott
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közalkalmazotti jogviszonyban állók közösségét képvise
lő szakszervezetek: az Agrároktatási és Kutatási Dolgo
zók Szakszervezete (AOKDSz), a Felsőoktatási Dolgo
zók Szakszervezete (FDSz), a Mérnökök és Techniku
sok Szabad Szakszervezete (MTSzSz), a Tudományos 
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSz) és a 
Tudományos Dolgozók Szakszervezete (TUDOSz) az 
együttműködési kapcsolatok erősítésére — a megállapo
dásból származó kölcsönös előnyökre tekintettel — az 
akadémiai kutatóintézetek és azok közalkalmazottai ér
dekeit szem előtt tartva, összhangban a hatályos jogsza
bályokban és akadémiai rendelkezésekben foglaltakkal, 
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Az Akadémia, a munkáltatók, valamint a reprezen
tatív szakszervezetek (a továbbiakban: Felek) a mun
kaügyi kapcsolatok és a közalkalmazotti jogviszonyt 
érintő körben, különösen az anyagi, szociális és kul
turális, valamint élet- és munkakörülményeket érintő 
jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő kérdések 
akadémiai szintű egyeztetésére középszintű Akadé
miai Érdekegyeztető Tanácsot (a továbbiakban: 
AÉT) hoznak létre.

2. Az AÉT tagjai:
— az Akadémia képviselői,
— a munkáltatók és
— a munkavállalók 

tárgyalócsoportja.
A tárgyalócsoportok önállóak, egymástól függet

lenek. A tárgyalócsoportok ügyrendjükről maguk 
döntenek.

A tárgyalócsoportok azonos létszámúak. Az AÉT 
ülésén a tárgyalócsoportok mellett — a napirendtől 
függően — tanácskozási jogú szakértő vehet részt.

3. A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy az AÉT-ba 
állásfoglalásra és megegyezésre jogosult képviselőket 
jelölnek ki.

Az akadémiai tárgyalócsoport tagjait az Akadémia 
főtitkára jelöli ki.

A munkáltatók tárgyalócsoportjának képviselőit 
az akadémiai kutatóintézetek igazgatóinak tanácsa 
választja.

4. A Felek vállalják, hogy a harmonikus együttműkö
dés és egyeztetés megteremtésére az 1. pontban meg
határozott kérdésben tájékoztatják egymást.

5. Az AÉT üléseit szükség szerint tartja, összehívását bár
melyik tárgyalócsoport ügyvivője kezdeményezheti.

6. A tárgyalócsoportok az ülések munkájának előkészí
tésére, koordinálására, a csoport álláspontjának ki
fejtésére, vezetésére — tagjaik közül — külön-külön 
ügyvivőt választanak. Az AÉT ülésének elnöki tisztét 
a tárgyalócsoportok ügyvivői ülésenként felváltva 
töltik be. Az elnök feladata az ülések munkarendjé
nek meghatározása és levezetése.

7. Az AÉT alapszabályát, illetve ügyrendjét a Felek 
képviselői dolgozzák ki a megállapodás alapján, az 
aláírást követő 30 napon belül.

8. A Felek vállalják, hogy az ülésen mindhárom tár
gyalócsoport által elfogadott megállapodást maguk
ra nézve kötelezőnek tartják, és a végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket maradéktalanul megteszik.

9. Az Akadémia főtitkára vállalja, hogy az AÉT titkár
sági feladatait az Akadémia pénzügyi főosztálya út
ján biztosítja, amely az AÉT üléseivel kapcsolatos 
iratokat az Akadémia Titkársága ügykezelésére vo
natkozó rendelkezések szerint kezeli.

10. Ez a megállapodás aláírása napján lép hatályba. Az 
Akadémia főtitkára kötelezettséget vállal arra, hogy 
e megállapodás, illetve az üléseken kialakított megál
lapodások szövegének az Akadémiai Értesítőben tör
ténő kihirdetéséről gondoskodik.

Budapest, 1993. július 2.

Reviczky László s. k. 
az MTA főtitkára

Dr. Vígh László s. k. 
az AOKDSz képviseletében

Dr. Telekdi Lászlómé s. k. 
az MTSzSz képviseletében

Dr. Koltay Jenő s. k. 
a munkáltatók képviselője

Dr. Kiss Papp László s. k.
az FDSz képviseletében

Dr. Kemény Tamás s. k. 
a TDDSz képviseletében

Dr. Kuti László s. k. 
a TUDOSz képviseletében

T á j é k o z t a t ó

a TMB által odaítélt kandidátusi fokozatokról

1. Nyelvtudományi, orientalisztikai, klasszika-filológiai 
Szakbizottság 
AGYAGÁRI KLÁRA 

(KLTE)
„A volgai török nyelveket ért korai orosz hatás” c. 
értekezése alapján a nyelvtudomány kandidátusa. 

BODNÁR ILDIKÓ
„A fonéma állomány rendszererezése” c. értekezése 
alapján a nyelvtudomány kandidátusa. 

GYARMATI IMRE
„Csillagnevek a török nyelvekben” c. értekezése 
alapján a nyelvtudomány kandidátusa. 

HOFFMANN ISTVÁN
„A magyar helynevek rendszerének nyelvi elemzé
se” c. értekezése alapján a nyelvtudomány kandidá
tusa.

MALECZKI MÁRTA
„A magyar főnevek és igék referenciális tulajdonsá
gainak és ezek interakciójának modell-elméleti vizs
gálata” c. értekezése alapján a nyelvtudomány 
kandidátusa.

BENEDEK PIROSKA
„Kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere” c. 
értekezése alapján a nyelvtudomány kandidátusa.
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BENEDEK GERGELY
„A romániai Bihar és Szilágy megye szlovák nyelv
járásai” c. értekezése alapján a nyelvtudomány 
kandidátusa.

KOMLÓSINÉ KNIPF ERZSÉBET 
„A főnévképzés néhány kérdése egy magyarországi 
német nyelvjárás példányán” c. értekezése alapján 
a nyelvtudomány kandidátusa.

ALBERTI GÁBOR
„TAU modell: atematikus szerepek egy formális 
elmélete” c. értekezése alapján a nyelvtudomány 
kandidátusa.

2. Irodalomtudományi Szakbizottság 
GERGYE LÁSZLÓ

„A lírikus Kazinczy” c. értekezése alapján az iroda
lomtudomány kandidátusa.

ODORICS FERENC
„Új paradigma-e az empirikus irodalomtudomány” 
c. értekezése alapján az irodalomtudomány kandi
dátusa.

ZEMPLÉNYI FERENC
„A magyar udvari irodalom nyomában” c. érteke
zése alapján az irodalomtudomány kandidátusa. 

GORETITY JÓZSEF
„Idézet, paródia és mítosz Fjodor Szologub két 
regényében” c. értekezése alapján az irodalom- 
tudomány kandidátusa.

LÁZS SÁNDOR
„Szöveghagyományozódás középkori magyar nyel
vikódexeinkben” c. értekezése alapján az irodalom- 
tudomány kandidátusa.

ERDŐDY EDIT
„Mándy Iván” c. értekezése alapján az irodalom- 
tudomány kandidátusa.

BOLONYAI GÁBOR
„Költészet és szónoklás különbsége Cicero retoriká
ja szerint” c. értekezése alapján az irodalomtudo
mány kandidátusa.

SZABÓ ANNA
„Le personnage sandien Constantes et variations” 
c. értekezése alapján az irodalomtudomány kandi
dátusa.

KIENG MIN KIM MAN
„Költői hivatás és időelmélet. Berzsenyi és Hölder- 
lin költészetének összehasonlító elemzése” c. érte
kezése alapján az irodalomtudomány kandidátusa. 

SZŐKE KATALIN
„Az önéletrajziság A. Remizov prózájában” c. érte
kezése alapján az irodalomtudomány kandidátusa. 

PETRUSÁN GYÖRGY
„Iosif Vúicon és a Família című folyóirat” c. érte
kezése alapján az irodalomtudomány kandidátusa. 

BENEY ZSUZSA
„József Attila — tanulmányok” c. értekezése alap
ján az irodalomtudomány kandidátusa.

MADAS EDIT
„A középkori magyarországi prédikáció-irodalom

forrásai (XII—XIV. században)” c. értekezése alap
ján az irodalomtudomány kandidátusa.

3. Néprajztudományi Szakbizottság 
KOTICS JÓZSEF

„A méhészet a paraszti gazdálkodás rendszerében” 
c. értekezése alapján a néprajztudomány kandidá
tusa.

SZEMERKÉNYI ÁGNES 
„Proverbinn (A használat lehetőségei)” c. értekezé
se alapján a néprajztudomány kandidátusa.

4. Filozófiai Szakbizottság 
LÁNCZI ANDRÁS

„Hagyomány és modernség Leo Shauss politikai 
filozófiájában” c. értekezése alapján a filozófiai tu
domány kandidátusa.

BÉKÉS VERA
„A hiányzó paradigma” c. értekezése alapján a filo
zófiai tudomány kandidátusa.

KLIMA GYULA
„ARS-ARTIUM — Essays in Philosophical Se
mantics, Médiáévá 1 and Modern” c. értekezése 
alapján a filozófiai tudomány kandidátusa. 

PETHŐSÁNDOR
„Norma és kivétel. Folyamatosság és megszakított- 
ság Carl Schmitl államelméletében 1910—1933.” c. 
értekezése alapján a filozófiai tudomány kandidá
tusa.

5. Közgazdaságtudományi Szakbizottság 
KÁRPÁTI LÁSZLÓ

„A hatékonyság vállalati szintű érvényesülése a 
talajerőgazdálkodás területén” c. értekezése alap
ján a közgazdaságtudomány kandidátusa. 

NÁBRÁDI ANDRÁS
„A takarmányozásra felhasználható élelmiszeripari 
melléktermékek ökonómiai vizsgálata” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa. 

PÉTERI GÁBOR
„A közoktatás finanszírozása” c. értekezése alapján 
a közgazdaságtudomány kandidátusa.

PISKÓTI ISTVÁN
„Annovációs marketing. Technológiaorientált ver
senystratégiák és megvalósításuk eszközrendszere 
a beruházási javak piacán” c. értekezése alapján a 
közgazdaságtudomány kandidátusa.

RÁK GYÖRGY
„A fogyasztási elven alapuló személyi jövedelem- 
adó” c. értekezése alapján a közgazdaságtudomány 
kandidátusa.

PALÓCZ ÉVA
„Szolgáltatások a világkereskedelemben” c. érteke
zése alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa. 

OROSZ ÉVA
„Alapértékek — fejlesztési paradigmák — finanszí
rozási módszerek: Egészségügyi rendszerek a 80-as 
években” c. értekezése alapján a közgazdaságtudo
mány kandidátusa.
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NAGY GYULA
„Die Nachfrage nach Sicherheit ein ökonomischer 
Beitrag zur Risikoanalyse” c. értekezése alapján a 
közgazdaságtudomány kandidátusa.

KŐHALMI KÁLMÁN
„PC-s termelésirányítás a nyomdaiparban” c. érte
kezése alapján a közgazdaságtudomány kandidá
tusa.

GAUTAM MAZUMDAR 
„The world economic opening in Eastern Europe” 
c. értekezése alapján a közgazdaságtudomány kan
didátusa.

VÁRHELYI GYÖRGY
„A polgári légiszállítás prognosztizálása és a 
MALÉV repülőgéppark struktúrájának optimalizá
lása” c. értekezése alapján a közgazdaságtudomány 
kandidátusa.

BAUER ANDRÁS
„Marketing” Berács József (társszerzésben) c. érte
kezése alapján a közgazdaságtudomány kandidá
tusa.

JUHÁSZ LÁSZLÓ
„Stratégiai menedzsment a turizmusban. Budapest 
turizmusának stratégiai fejlesztése” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa. 

BERÁCS JÓZSEF
„Marketing” Bauer András (társszerzésben) c. érte
kezése alapján a közgazdaságtudomány kandidá
tusa.

ifj. ZELLER GYULA
„A modern polgári közgazdaságtan metodológiájá
nak néhány problémája” c. értekezése alapján a 
közgazdaságtudomány kandidátusa.

TÁRNOK ILONA
„Die Wechselbeziehungen zwischen der Entwicklung 
von Kommunikations- und Informationstechno
logien und der Volkswirtschaft” c. értekezése alap
ján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

VU DINH THANG
„A vietnami agrárpolitika fejlesztése magyarországi 
tapasztalatok hasznosításával” c. értekezése alapján 
a közgazdaságtudomány kandidátusa.

BÖGEI GYÖRGY
„Több üzletágban tevékenykedő vállalatok szerve
zete és irányítása” c. értekezése alapján a közgaz
daságtudomány kandidátusa.

BENCSIK ANDREA
„Ember- gép- környezet rendszer-modell megbízha
tósági vizsgálata” c. értekezése alapján a közgazda
ságtudomány kandidátusa.

GÖRÖG MIHÁLY
„Projekt menedzsment az interdependenciák és a 
bizonytalanságok alapján” c. értekezése alapján a 
közgazdaságtudomány kandidátusa.

SALAH WAHIB ABDEL GHANY 
„The social condition system for economic develop
ment and its formation in Egyptian.” c. értekezése 
alapján a közgazdaságtudomány kandidátusa.

MOHAMED SHERIF FATHY FARAG 
„Analysis of the main cronic crises in the Egyptian 
economy” c. értekezése alapján a közgazdaság- 
tudomány kandidátusa.

ELEUTER JOSEPT M MGIMWA
„Some socio-economic problems of the African 
countries (ACS) — A Case of the United Republic 
of Tanzania (ŰRT)” c. értekezése alapján a közgaz
daságtudomány kandidátusa.

K ö z l e m é n y

a Magyar Tudományos Akadémia által működtetett 
költségvetési intézményekben 1993. május 21. és 28. között 

megtartott közalkalmazotti tanácsi választások 
eredményéről

A közalkalmazotti tanácsokra leadott érvényes szava
zatok száma szakszervezetenként részletezve külön-kü- 
lön a következők szerint alakult:

Szakszervezetek érvényes szavazatok
megnevezése száma megoszlása

%-ban
— természettudományi

kutatóin tézeteknél:

Agrároktatási és Kutatási 
Dolgozók Szakszervezete 
(AOKDSz) 221,5 10,1
Közgyűjteményi és 
Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezete (KKDSz)

Mérnökök és Technikusok 
Szabad Szakszervezete 
(MTSzSz) 19,4 0,9

Magyar Vegyipari Dolgozók 
Szakszervezete (MVDSz) 46,6 2,1
Pro Reo Érdekképviseleti 
Szervezet (Pro Reo) 10,3 0,5

Tudományos Dolgozók 
Demokratikus Szakszervezete 
(TDDSz) 339,8 15,5
Tudományos Dolgozók 
Szakszervezete (TUDOSz) 1103,6 50,3

Függetlenek 454,7 20,7

Összesen: 2195,9

— társadalomtudományi
kutatóintézeteknél

KKDSz 6,7 1,7
TDDSz 118,8 29,8
TUDOSz 189,6 47,5
Függetlenek 84,1 21,1

Összesen: 399,2
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— Könyvtári tevékenység

KKDSz 102,9 32,0
Függetlenek 21,4 18,0

A Magyar Tudományos Akadémia intézményeiben ösz- 
szesen

Szakszervezet Érvényes Reprezentativitás
megnevezése szavazatok

száma
%-a

AOKDSz 221,5 8,2
KKDSz 109,6 4,0
MTSzSz 19,4 0,7
MVDSz 46,6 1,7
Pro Reo 10,3 0,4
TDDSz 458,6 16,8
TUDOSz 1293,2 47,6
Függetlenek 560,2 20,6

Mindösszesen: 2719,4 100,0

Budapest, 1993. július 1.

Akadémiai Szavazatösszesítő 
Bizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jog- 
tudományi Kara első ízben hirdet pályázatot tudomá
nyos doktori képzéshez szükséges ösztöndíj elnyerésére. 
Az 1993. október l-jétől induló 3 éves doktorandusz- 
képzés célja az új egyetemi doktori (tudományos) foko
zat (PhD) megszerzésére való szervezett felkészülés.

A képzés vizsgákkal záródó kötelező és szabadon vá
lasztott elméleti előadásokból, szakirány szerinti csopor
tos foglalkozásokból és egyéni tudományos kutatómun
kából áll. A képzést doktori szigorlat zárja, mely után 
doktori értekezés nyújtható be.

A képzés a résztvevőknek nappali tagozatos hallgatói 
jogviszonyt és ösztöndíjat biztosít. Munkaviszonyban 
állók hallgatói jogviszony és ösztöndíj nélkül vehetnek 
részt a programban.

A pályázat benyújtásának feltételei:

1. Hazai egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett, 
legalább cum laude minősítésű diploma.

2. A témához tartozó tantárgyból (illetve tantárgyakból) 
jeles szigorlati vagy államvizsga eredmény.

3. Egy idegen nyelvből középfokú nyelvvizsga.

Az állam- és jogtudományi kar 8 ösztöndíjat hirdet 
meg az alábbi témákban:

1. Jogtörténet
Az önkormányzatok kiépülése és működése 
Programvezető: dr. Kajtár István egyetemi docens

2. Közjog
A jogalkotás helye, szerepe a jogállamban 
Programvezető: dr. Kiss László egyetemi tanár

3. Jogelmélet 
A jogalkotás
Programvezető: dr. Szotáczky Mihály egyetemi tanár 

dr. Visegrády Antal egyetemi docens
4. Nemzetközi jog

A terület és a tér nemzetközi jogi rendszere és a kör
nyezetvédelem
Programvezető: dr. Bruhács János egyetemi docens

5. Polgári eljárásjog
A nemzetközi és európai polgári eljárásjog fejlődése 
Programvezető: dr. Kengyel Miklós egyetemi docens

6. Büntetőjog-Kriminológia
A bűnözés elleni küzdelem jogi és társadalmi eszközei, 
különös tekintettel az új kriminálpolitikai törekvé
sekre
Programvezető: dr. Földváry József egyetemi tanár 

7—8. Szabadon választott téma, a programvezetőkkel 
való előzetes megbeszélés alapján.
A pályázatot 1993. szeptember l-jéig kérjük benyújta

ni az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalánál 
(Pécs, 48-as tér 1. Telefon és telefax: 415114).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó részletes életrajzát
2. A pályázó egyetemi leckekönyvének és diplomájának 

a másolatát
3. A nyelvismeretet igazoló okmányt
4. A részletes témavázlatot

A pályázók a kiválasztott témához tartozó tantárgyból 
felvételi vizsgát tesznek, melynek időpontjáról külön ér
tesítést kapnak.

Pécs, 1993. július 14. Dr. Kengyel Miklós s. k.
dékán

Az MTA Irodalomtudományi Intézete pályázatot hir
det szakterületük tudományos kérdései iránt érdeklődő 
felsőoktatási intézményekben képesítést szerzett pedagó
gusok részére, az Intézet kutatómunkájában megbízásos 
jogviszony alapján való részvételre a következő témakö
rökben:
— A magyar irodalomtudomány és kritika története
— Kutatások a XVI—XVIII. századi magyar irodalom- 

történet köréből
— Kutatások a XIX. és a XX. századi magyar irodalom- 

történet köréből
— Kutatások a felszabadulás utáni magyar irodalom 

tárgykörében
— Közép-kelet-európai irodalomtörténeti kutatások
— Irodalomelméleti kutatások
— Kutatások az összehasonlító irodalomtörténet tárgy

körében
A pályázatot elnyert pedagógusok —jelenlegi munka- 

viszonyuk fenntartása mellett — az Intézettel kötött szer
ződésben meghatározott kutatási feladatot végeznek
1993. szeptember 1-től egyévi időtartamra, amiért havi 
1800 Ft díjazásban részesülnek.



1993. augusztus 13. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 129

A pályázatot a kutatási terület megjelölésével, részletes 
önéletrajzzal, publikációs jegyzékkel és a munkahely ve
zetőjének javaslatával ellátva f. év július 31-ig az MTA 
Irodalomtudományi Intézete igazgatójához kell benyúj
tani (1118 Budapest, Ménesi út 11—13.).

MTA Irodalomtudományi Intézete 
Igazgatóság

FOGADÓÓRÁK

Keviczky László, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30—17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, vala
mint az intézmények vezetőinek más időpontokban is 
rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság elnö
ke szerdán 10—12 óráig tart fogadóórát. Előzetes beje
lentés az 1-173-901 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkársága
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A Kormány
1061/1993. (VIII. 10.) Korm. 

határozata
a Tudományos Minősítő Bizottság megbízatásának 

meghosszabbításáról és személyi összetétele 
módosításáról

1. A Kormány a Tudományos Minősítő Bizottság el
nökének és tagjainak kinevezését — a 2. pontban foglal
tak figyelembevételével — a Magyar Tudományos Aka
démiáról szóló törvény hatálybalépéséig, de legfeljebb
1994. január 31. napjáig meghosszabbítja.

2. A Kormány Harmathy Attila, az MTA levelező 
tagja és Michelberger Pál, az MTA rendes tagja megbíza
tását — más tisztségre való meválasztásuk miatt — nem 
hosszabbítja meg; Papp Lászlót, az MTA levelező tagját 
— kérelmére — a TMB tagság alól felmenti.

Helyettük Lőrincz Lajost, az MTA levelező tagját a 
Tudományos Minősítő Bizottság titkárává; Páczelt Ist
vánt, az MTA levelező tagját, Borhidi Attilát, az MTA 
levelező tagját és Lackó Miklóst, a történelemtudomány 
doktorát a TMB tagjává nevezi ki az 1. pontban megje
lölt időszakra.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, 
egyidejűleg a Tudományos Minősítő Bizottság személyi 
összetételére szóló — a 1036/1991. (VII. 31.) Korm. hatá
rozattal, az 1018/1992. (III. 25.) Korm. határozattal, 
valamint az 1041/1992. (VIII. 31.) Korm. határozattal 
módosított — 1055/1988. (VII. 12.) MT határozat e 
határozatnak megfelelően módosul.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Boross Péter s. k., 
belügyminiszter

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
pályázatot hirdet

a társadalomtudományok területén

az Ipar- és Vállalatgazdaságkutató Intézet, 
a Közgazdaságtudományi Intézet, 
a Művészettörténeti Kutatóintézet, 

a Pszichológiai Intézet, 
a Régészeti Intézet, 

a Szociológiai Intézet, 
a Történettudományi Intézet, 

a Zenetudományi Intézet;

a természettudományok területén

az Atommag Kutató Intézet, 
az Állatorvostudományi Kutatóintézet, 
a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, 

a Bányászati Kémiai Kutatólaboratórium, 
az Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, 

a Csillagászati Kutatóintézet, 
a Földrajztudományi Kutatóintézet, 

a Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, 
a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, 

a Műszaki Fizikai Kutatóintézet, 
a Műszaki Kémiai Kutatóintézet, 
a Növényvédelmi Kutatóintézet, 

a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, 
a SZBK Biofizikai Intézet, 
a SZBK Genetikai Intézet, 
a SZBK Biokémiai Intézet, 

a SZBK Növénybiológiai Intézet, 
a SZBK Enzimológiai Intézet, 

a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, 
a TTKL Geokémiai Kutatólaboratórium, 

a TTKL Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium, 
a TTKL Kristályfizikai Kutatólaboratórium, 

a TTKL Biofizikai Kutatólaboratórium

igazgatói munkakörének betöltésére 
1994. január 1-i hatállyal.

A kinevezendő igazgató feladata:

— az intézet tudományos tevékenységének irányítása, 
koordinálása,

— a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos élet
ben kivívott helyének és szerepének megőrzése, illetve 
további erősítése,

— a kutatóhely kialakított tudományos koncepciójá
nak megvalósítása.

A Pályázókkal szembeni követelmények:

— legalább a tudomány kandidátusa tudományos fo
kozat;

— kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények 
az intézet profiljának megfelelő kutatások valamely terü
letén;

— kutatóintézet, vagy kutatási egység vezetésében 
szerzett 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;
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— eddigi szakmai munkájának és a munka eredmé
nyeinek ismertetését;

— a pályázó által írt tanulmányok, könyvek pontos 
bibliográfiai jegyzékét;

— tudományos fokozatának és idegen nyelvismereté
nek megjelölését.

A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek hiteles másolatát;
— részletes szakmai önéletrajzot 2 példányban;
— 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyít

ványt.

Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában áll, úgy 
a pályázatnak a fentebb megjelölt mellékleteket nem kell 
tartalmaznia.

A pályázatot az MTA főtitkárának címezve (1361 Buda
pest, Pf.: 6.) a pályázati felhívás megjelenésétől számított 
30 napon belül kell benyújtani az illetékes tudományági 
főosztálynak.

Keviczky László s. k.

Az MTA Zenetudományi Intézete (Budapest I. Táncsics 
M. u. 7.) pályázatot hirdet magyar zenetörténeti és 
magyar népzenei kutatómunkára felsőoktatási intéz
ményben képesítést nyert pedagógusok részére, akiknek 
munkahelyi vezetője a kutatómunkában való részvételt 
támogatja és órakedvezmény nélkül heti egy kutatónapot 
biztosít.

A megbízást nyert pedagógus feladatát részletesen a té
mavezető határozza meg. A kutatási szerződés időtarta
ma: 1993. október 1-től 1994. augusztus 31-ig.
Díjazás: havi 1800,— Ft.

A pályázatot az intézet igazgatójához lehet benyújtani
1993. szeptember 15-ig. (1250 Budapest Pf. 28.) A pályá
zat a következőket tartalmazza: munkaterv, publikációs 
jegyzék, rövid életrajz és az iskola igazgatójának 
támogatólevele.

Dr. Falvy Zoltán s. k.
igazgató

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatá
sok Központja (Pécs, Papnövelde u. 22., Pf. 199., 7601) 
pályázatot hirdet természet- és gazdaságföldrajzi, és igaz
gatás-, politikatudományi kutatómunkára.

A kutatómunkában azok a középfokú oktatási intézmé
nyekben, illetőleg a művelődési szakigazgatás területén 
dolgozó, középiskolai tanári képesítéssel rendelkező sze
mélyek vehetnek részt, akik a szakterület tudományos 
kérdései iránt érdeklődnek, s tevékenységüket munkahe
lyük vezetője támogatja.

A kutatási szerződés időtartama: 1993. október 1.—
1994. augusztus 31. A pályázatot elnyert pedagógusok 
— jelenlegi munkaviszonyuk fenntartása mellett — a 
Regionális Kutatások Központjával kötött szerződésben 
meghatározott feladatot végeznek, amiért havi 1800,— Ft 
díjazásban részesülnek.

A pályázatot részletes önéletrajzzal, kutatási vázlatterve
zettel és publikációs jegyzékkel ellátva 1993. szeptember 
15-ig a Központ főigazgatójához kell benyújtani.

A pályázat kiemelt témakörei:
— a Duna—Tisza közi talajok széleróziós vizsgálata a 

szélcsatornában,
— a kistérségek szociálgeográfiai sajátosságai,
— a társadalmi érdekegyeztetés továbbfejlesztési lehető

ségei.

Dr. Illés Iván s. k.
főigazgató

FOGADÓÓRÁK

Keviczky László, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30—17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, vala
mint az intézmények vezetőinek más időpontokban is 
rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság elnö
ke szerdán 10—12 óráig tart fogadóórát. Előzetes beje
lentés az 1-173-901 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkársága
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Személyi rész

A Köztársaság elnöke

augusztus 20-a, az államalapító Szent István király 
ünnepe alkalmából

kiemelkedő történettudományi eredményeiért és a ma
gyar tudományosság megújulásáért kifejtett tevékenysé
géért Kosáry Domokos állami díjas történésznek, a Ma
gyar Tudományos Akadémia elnökének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
NAGYKERESZTJE 

(polgári tagozat);

több évtizedes kiemelkedő tudományszervezői és tu
dományos munkássága elismeréseként Láng István aka
démikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia volt fő
titkárának;
tudományos életműve elismeréseként

Tarján Imre akadémikusnak, Kossuth- és állami díjas 
fizikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia Termé
szettudományi Kutatólaboratórium tudományos tanács
adójának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND 
KÖZÉPKERESZTJE 

(polgári fokozat)

kitüntetést adományozta.

Az Elnökség

H. BALÁZS ÉVÁT, 
a történelemtudományok doktorát, 
az ELTE ny. tanszékvezető egyetemi tanárát 
a történettudomány kutatásának, oktatásának terüle
tén végzett kimagasló tudományos életművéért,

VANYÓ TIHAMÉRT, 
a Pannonhalmi Szent Benedek Rend apátját, 
egyetemi magántanárt (Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem), a Pannonhalmi Szent Gellért Tanárképző 
Főiskola rendes tanárát
a korszerű tudományos módszertannal művelt katoli
kus egyháztörténeti munkásságáért,

TARNÓCZY TAMÁST, 
a fizikai tudomány doktorát,
az MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumá
nak ny. tudományos igazgatóját 
az akusztika széles területén több mint ötven év óta 
végzett oktatási, kutatási és gyakorlati téren elért sok
oldalú, eredményes tevékenységéért,

BOCZ ERNŐT,
a mezőgazdasági tudomány doktorát, 
a Debreceni Agrártudományi Egyetem Növény- 
termesztési Tanszékének ny. tudományos tanács
adóját
a mezőgazdaság területén, különösen a mérsékelt ég
hajlati viszonyok terén elért öntözési eljárások kidol
gozásában végzett kutatásainak, azok eredményeinek, 
egy élet munkásságának elismeréséért,

MESTYÁN GYULÁT, 
az orvostudomány doktorát, 
a POTE Gyermekklinika ny. igazgatóját 
az orvosi kutatásban és gyakorlatban bevezetett kuta
tási eredményeiért, valamint iskolateremtő tevékeny
ségéért,

GÉHER KÁROLYT, 
a műszaki tudomány doktorát, 
a BME egyetemi tanárát
a híradástechnikai rendszerek kutatása és oktatása 
terén végzett munkásságáért,

TÖRÖK TIBORT, 
a kémiai tudomány doktorát, 
az ELTE ny. egyetemi tanárát
az analitikai kutatások terén elért általánosan elismert 
eredményeiért, kiemelkedő tudományos életműve elis
meréséül,

CSILLIK BERTALANT, 
a biológiai tudomány doktorát, 
a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének egyete
mi tanárát
a neurobiológia területén végzett kutatói és oktatói 
tevékenységének elismeréséért,

BALOGH KÁLMÁNT, 
a földtudomány doktorát, 
a JATE ny. egyetemi tanárát
a hazai geológiai kutatás és szakemberképzés terén 
végzett több évtizedes kiemelkedő munkásságáért

„Eötvös József Koszorú”-val tüntette ki.

KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató

a TMB által odaítélt kandidátusi fokozatokról

6. Történelemtudományi Szakbizottság 
ERDMANN GYULA

„Békéscsaba társadalma, gazdasága és önkor
mányzata 1772—1848” című értekezése 

STARK TAMÁS
„Magyarország második világháborús embervesz
tesége” című értekezése 

V MOLNÁR LÁSZLÓ
„Orosz-Magyar kultúrális kapcsolatok (1750— 
1815)” című értekezése



1993. október 15. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 137

ZSOLDOS ATTILA
„A várjobbágyi birtoklás és társadalmi háttere 
Magyarországon a XI—XIV. században” című ér
tekezése alapján

7. Művészettörténeti, építészettörténeti és régészeti 
Szakbizottság
HAJNÓCZI GÁBOR

„Az ideális város a reneszánszban” című értekezé
se alapján

8. Állam- és Jogtudományi Szakbizottság 
MAJTÉNYI LÁSZLÓ

„Ombudsmann — az állampolgári jogok biztosa” 
című értekezése alapján

9. Matematikai és számítástudományi Szakbizottság 
BOLLA MARIANNA

„Relations Between Spectral and Classification 
Properties of Multigraphs” című értekezése 

CSUHAJ VARJÚ ERZSÉBET 
„Kooperatív Grammatika Rendszerek” című érte
kezése

SZABÓ CSABA
„Abel-csoportok és csoportok kongruenciavarie- 
tásai” című értekezése 

BAJALINOV ERIK
„A dualitás a hiperbolikus programozásban és an
nak alkalmazásai” című értekezése 

VÁLYI ISTVÁN
„Ellipszoid módszerek dinamikus rendszerek vizs
gálatában” című értekezése 

CSENDES TIBOR
„A paraméterbecslési feladat néhány számítógépes 
eljárása” című értekezése alapján a matematikai 
tudomány kandidátusa.

12. Fizikai és csillagászati Szakbizottság 
GRIGER ÁGNES

„Intermetallikus fázisok kialakulásának és átala
kulásának meghatározása Al-Fe és Al-Fe-Si rend
szerekben röntgendiffrakciós módszerrel” című 
értekezése 

PAPP ZOLTÁN
„Közelítő módszer töltött kvantummechanikai 
rendszerek aszimptodikusan korrekt leírására két- 
test-végállapotok esetén” című értekezése alapján 

GULÁCSI ZSOLT
„A Spin-Glass fázis jellemzése” című értekezése 

BAGOLY ZSOLT
„Neutroncsillagok nagyenergiás gamma-sugárzá
sának vizsgálata” című értekezése 

SÁFÁR JÓZSEF
„A 93Nb, "Te, 103R h,107Ag, n3In, és 115In magok 
izomérállapotainak fotogerjesztése a (y, n) küszöb 
és az óriás dipolrezonancia környezetében” című 
értekezése alapján a fizikai tudomány kandidátusa.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostu
dományi Kutatóintézete pályázatot hirdet az intézet

igazgatóhelyettesi munkakörének betöltésére 
1994. január 1-i hatállyal.

Az igazgatóhelyettes feladatkörébe tartozik:
— segíti az igazgatót tudományos és vezetői tevékeny

ségében,
— képviseli és helyettesíti az igazgatót, különös tekin

tettel az alábbi területekre:
általános igazgatási feladatok, központi és pályáza
ti kutatási programok, hazai és külföldi kapcsolat- 
tartás.

A pályázókkal szembeni követelmények:

— orvosi vagy biológiai egyetemi végzettség és 
legalább a tudomány doktora tudományos fo
kozat,

— kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények 
az intézet profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén,

— nagyobb kutatási egység vezetésében szerzett gya
korlat,

— legalább egy világnyelv előadásképes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó eddigi szakmai munkájának és eredmé
nyeinek ismertetését,

— publikációjának pontos bibliográfiáját, impakt fak
torát és idézettségét,

— tudományos fokozatának, idegennyelv ismeretének 
felsorolását,

— jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolá
sának, fizetésének megjelölését,

— a pályázónak az intézet tudományos programja 
megvalósítására vonatkozó koncepcióját.

A pályázathoz mellékelni kell:

— az oklevelek és a bizonyítványok hiteles másolatát,
— részletes szakmai és egyéni önéletrajzot,
— három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít

ványt.

Amennyiben a pályázó az MTA alkalmazásában áll, 
úgy a pályázatnak a fentebb megjelölt mellékleteket nem 
kell tartalmaznia.

Az igazgatóhelyettes bérezése megbeszélés tárgyát ké
pezi, figyelembe véve a közalkalmazottak javadalmazá
sával kapcsolatban bevezetésre kerülő illetményrendszer 
előírásait.
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A pályázatot az MTA Kísérleti Orvostudományi Ku
tatóintézet igazgatója címére (1083. Budapest, Szigony u. 
43.) kell benyújtani a felhívás megjelenésétől számított 30 
napon belül.

Dr. Vizi E. Szilveszter s. k.
igazgató

Tájékoztató

a Munka Törvénykönyve 208. § (1) bekezdésében foglalt 
átmeneti szabály alkalmazásáról az akadémiai intézetek
ben radioaktív ártalomnak kitett munkahelyen foglalkoz

tatott közalkalmazottak heti munkaidejéről

Az Akadémia érintett intézeteiben a radioaktív árta
lomnak kitett munkahelyeken foglalkoztatott közalkal
mazottak heti munkaidejének meghatározásánál gondot 
okozott az új Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. §-a (1) 
bekezdésének alkalmazása. A Munkaügyi Minisztérium 
illetékes munkatársától — munkakapcsolat keretében 
— korábban olyan tájékoztatást kaptunk, hogy a szóban 
forgó bekezdésben foglalt szabályt csak olyan jogszabály 
rendelkezése esetén kell alkalmazni, amely 1992. július 1. 
napját követően is hatályban maradt. Ennek ellentétes 
értelmezése vált ismertté azonban a Magyar Munkajog, 
Kommentár a gyakorlat számára című kiadványában, 
amelyet a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumá
nak bírái állítottak össze.

Az egységes és jogszerű gyakorlat kialakítása érdeké
ben a Munkaügyi Minisztérium munkaügyi főosztályá
tól tájékoztatást kértünk, hogy az új Mt. és a közalkal
mazottak jogállásáról szóló törvény hatályba lépését kö
vetően hatályon kívül helyezett 1/1980. (A. K. 1.) MTA- 
F. utasítás 6. §-a szerint megállapított korábbi heti 36 
órás munkaidőt, a rendszeresen legalább napi 3 órát 
röntgen vagy radioaktív sugárártalomnak kitett munka
helyen foglalkoztatott közalkalmazottak esetében — az 
Mt. 208. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabály alkal
mazásával — érvényben maradottnak kell-e tekinteni.

A Munkaügyi Minisztérium munkajogi főosztályának 
tájékoztatója a következő:

„Az Mt. 208. §-ának (1) bekezdése a törvényes munka
idővel kapcsolatban határoz meg átmeneti szabályokat. 
Az átmeneti szabály értelmében az Mt. rendelkezései 
nem érintik a hatályba lépése előtt kiadott jogszabály 
munkaidőre vonatkozó rendelkezését, ha az heti 40 órá
nál rövidebb törvényes munkaidőt állapított meg. Mind
ez azt jelenti, hogy az idézett törvényi rendelkezés alapján 
a korábban heti 40 óránál rövidebb törvényes munkaidőt 
megállapító jogszabály ezen rendelkezését továbbra is 
alkalmazni kell, e jogszabályok jelenlegi hatályosságára 
tekintet nélkül. Az Mt. 208. §-ának (1) bekezdésében 
foglalt átmeneti rendelkezés célja — a fent írtakkal össz
hangban — pontosan az, hogy a munkaidő mértékének 
meghatározásakor biztosítani lehessen a korábbi kedve
zőbb tartalmú szabályok fenntartását.”

MTA Titkárság 
pénzügyi főosztály

FOGADÓÓRÁK

Keviczky László, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30—l - óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, vala
mint az intézmények vezetőinek más időpontokban is 
rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság elnö
ke szerdán 10—12 óráig tart fogadóórát. Előzetes beje
lentés az 1-173-901 hívószámú telefonon.
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Személyi rész

A Köztársaság elnöke

nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából

kiemelkedő tudományszervezői munkássága elismeréseként Csurgay Árpád akadémikusnak a Magyar Tudományos
Akadémia volt főtitkárhelyettesének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta.

A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének Határozatai
az 1993. szeptember 28-án tartott üléséről 

(41—43 számú határozatok)

Tájékoztató az Akadémiai Törvény helyzetéről

Az Elnökségi ülés résztvevői a helyszínen kapták meg 
az Akadémia elnöke által készített — és a miniszterelnök, 
valamint a TPB elnöke rendelkezésére bocsátott — írás
beli összefoglalót, mely „Az akadémiai törvényjavaslat 
sarkalatos pontjai”-t a következőkben összegezte:
— Az MTA köztestületi önkormányzat, amelynek mű

ködésében az akadémikusokon kívül, képviselet út
ján, más tudományos kutatók is részt vesznek.

— Az MTA saját vagyonnal rendelkezik. Működését az 
állami központi költségvetés biztosítja, megfelelő sza
bályos elszámolás, a Számvevőszék ellenőrzése mel
lett.

— Az MTA kutatóintézeteket és támogatott kutatóhe
lyeket tart fenn különböző tudományágak, elsősor
ban alapkutatási jellegű művelése céljából.

— Feltétlenül szükség van viszont az akadémiai kutató- 
intézetek és az egyetemek szoros együttműködésére, 
tehát funkcionális — és nem szervezeti — integráció
ra, főleg a tudományos továbbképzés területén.

— A tudományos fokozatokat illetően az egyetemek ad
ják a — mai kandidátusinak megfelelő — PhD foko
zatot és visszakapják a habilitáció jogát. Az MTA 
adja viszont a tudományok doktora fokozatot. A 
TMB pedig megszűnik, mivel nincs szükség külön 
hivatali szervre ahhoz, hogy a szakemberek és intéz
ményeik e kérdésben döntsenek.

— A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyét, 
amellyel az MTA az 1949-ben kizárt írók és művészek 
visszavételét oldotta meg a rehabilitációs folyamat

részeként, el lehet hagyni a törvényjavaslatból. Ezt 
ugyanis az Akadémia saját hatáskörén belül meg tud
ja oldani, biztosítva e választott testület működését.

Az elnök — szóbeli bevezetőjében — tájékoztatott az 
Országgyűlés illetékes bizottságának a törvénytervezettel 
kapcsolatban megkezdett vitájáról, mely főleg a köztes
tületbe tartozók körét, az intézetek autonómiáját és az 
Akadémiához tartozását, valamint a tudományos foko
zatok kérdését érintette. A Bizottság összefoglalót készít 
az észrevételekről.

Az elnök a továbbiakban elmondta; felvetette a felső- 
oktatási törvény módosításának szükségességét a tekin
tetben, hogy a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsban 
az Akadémiának ne csak egy delegált képviselője legyen, 
valamint az Országos Akkreditációs Bizottságban is kap
jon helyet az MTA.

Az Elnökség tagjai egyetértettek az írásban és szóban 
beterjesztett tájékoztatóval.

A tudományos minősítést illetően többen aggályukat 
fejezték ki a disszertációk színvonalának várható esetle
ges romlása miatt, mivel a TMB megbízatásának az 
akadémiai törvény jóváhagyásával, de legkésőbb 1994. 
I. 31-ével megszabott határideje miatt számítani lehet 
nagy számú, nem kiérlelt munkára. Ennek elkerülésére 
— hangzott el egy javaslat — a jelenleg érvényes minősí
tési rendszer szerinti disszertációk beadásának határide
jét október 1-re kellene előre hozni. Más felszólalók 
szerint; színvonal romlástól nem kell félni, mert a TMB 
Szakbizottságok kellő szigorral bírálnak továbbra is; az 
október 1-i időpont irreális és az MTA egyébként sem
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változtathatja meg a Kormány által megszabott határ
időt; s arra sincs mód, hogy a TMB, megbízatásának 
lejárta után, a kandidátusi disszertációkat — „önkénye
sen” — PhD eljárásra adja át az egyetemeknek.

Egy felszólaló felvetette, hogy rendet kellene teremteni 
az egyetemi doktori ügyekben.

Elhangzott még, hogy a felsőoktatási törvény ugyan 
rögzíti a Felsőoktatási és Tudományos Tanács összetéte
lét, de jobban kellene definiálni a tagok hovatartozását, 
továbbá az Országos Akkreditációs Bizottság vonatko
zásában tisztázandó, hogy ki és hogyan akkreditál. Cél
szerű lenne ha ez ügyekben és az elnöki bevezetőben az 
Országos Akkreditációs Bizottság, valamint a Felsőokta
tási és Tudományos Tanács összetétele ügyében elhang
zott problémák rendezésére a Magyar Rektori Konferen
cia és az MTA Elnöksége közös javaslatokat dolgozna 
ki.

Az Elnökség 41/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. jóváhagyólag tudomásul veszi elnökének tájékoztató

ját az akadémiai törvény helyzetéről;
2. felkéri a Rektori Konferencia elnökét és az Akadémia 

elnökét, hogy dolgozzanak ki közös javaslatot az Or
szágos Akkreditációs Bizottsággal, valamint a Felső- 
oktatási és Tudományos Tanáccsal kapcsolatos prob
lémák és ezekkel összefüggésben a felsőoktatási tör
vény módosítása ügyében.

Az Athenaeum Alapítvánnyal kapcsolatos 
tennivalók

Az előterjesztés az előzményeket ismertetve rámutatott 
arra, hogy:
— az MTA 1993. évi rendes közgyűlése elfogadta az 

Athenaeum Alapítvány létesítésére előterjesztett ja
vaslatot. A határozat szerint az alapítvány szolgálna 
forrásául az utóbbi években az Akadémia közgyűlé
sein és más rendezvényeken felvetett támogatási 
igénynek, céloknak. Elfogadást nyert, hogy az alapít
vány részcéljainak, belső arányainak alakításához az 
érintett tudományos közösségek, testületek rendszere
sen adjanak kiérlelt és értékelhető információt;

— a közgyűlés a külföldön élő magyar tudósok kutatási 
központja (Collegium Flungarorum) létrehozására 
vonatkozó javaslatot is egyetértéssel vette tudomásul 
és különösen lényegesnek ítélte a környező országok 
magyar tudományos utánpótlásának és továbbképzé
sének támogatását.

A Közgyűlés megbízta a főtitkárt, vizsgálja meg az 
Athenaeum Alapítvány és a Collegium Flungarorum lét
rehozásának anyagi és szervezeti feltételeit.

A továbbiakban a tartalmi, stratégiai célokat ismertet
te az előterjesztő és arról tájékoztatott, hogy a fenti két 
határozat teljesítéseként, áttanulmányozva a javaslato
kat, egybevetve a lehetséges anyagi forrásokkal arra a 
következtetésre jutott, hogy a két közgyűlési határozat

végrehajtását célszerű összekapcsolni. Az Athenaeum 
Alapítvány — korábban már javasolt részcéljai mellett
— váljon a külföldi magyar tudományosság támogatásá
nak finanszírozójává is.

Az Akadémiának az az érdeke, hogy az alapítványi 
tevékenység ne atomizálódjon, ne különböző célokra 
létrehozott kis alapítványok aprózzák el eszközeinket, 
forrásainkat, energiánkat. Athenaeum Alapítványként 
egy komplex átfogó alapítványt szükséges létrehozni, 
mely arra is alkalmas, hogy befogadója legyen a belföldi 
és külföldi tudományt támogató adományoknak is. (E 
nélkül ugyanis az Akadémia ezekkel a támogatásokkal 
nem is tudna mit kezdeni.) A komplexitás, az átfogó 
támogatási cél mellett is biztosítható, hogy az alapítvány 
keretében karakterisztikus, önálló célok kerüljenek 
megállapításra. Célszerű mielőbb átgondolni azokat a 
módszereket, amelyek segítségével az alapítvány kurató
riuma felelősségének csorbítása nélkül — különböző ta
nácsadó testületek — kezelni képesek a támogatási célok 
és funkciók tartalmi kérdéseit.

Az alapítványba — írja az előterjesztő — nem szeren
csés rendszeres költségvetési pénzeszközöket helyezni, 
független, addicionális forrásra van szükség, pl. pénzinté
zetek, bankok, vállalkozások hozzájárulása formájában.

Fontos, hogy a javasolt alapítványi szervezet önfegyel
met is kényszerítsen a tudományos közösségekre: az 
újonnan felmerülő támogatási célokhoz a javaslattevők 
lehetőség szerint támogatót, pénzadományozót is igye
keznének szerezni.

A további teendőket az előterjesztő a következőkben 
foglalta össze:
— az alapítványhoz a pénzgyűjtés azonnali megindítása 

az Akadémia elnökének levélbeli kezdeményezése for
májában, a mellékletben feltüntetett intézmények 
megkeresésével;

— kormányelőterjesztés készítése (az alapítvány-tevés
hez szükséges a Kormányengedély megszerzése);

— az Athenaeum Alapítvány Alapító Okiratának végle
gesítése, az alapítvány kuratóriuma elnökének és tag
jainak kijelölése;

— a Collegium Hungarorum szervezési kérdéseit, a mel
léklet szerinti lehetséges megoldásokkal akkor célsze
rű számba venni, amikor az Athenaeum Alapítvány 
nagysága, felhasználható eszközei, s azon belül a vo
natkozó részcél méltányos részesedése ismertté válik, 
továbbá ha az NKB albizottságaként működő, a Ha
tárainkon Túli Magyar Tudományosságot Koordiná
ló albizottság megfogalmazza a jelenlegi helyzet isme
retében elgondolásait.

Az előterjesztés melléklete volt:
— az Alapító Okirat tervezete
— az Athenaeum Alapítvány támogatására felkérendő 

intézmények jegyzéke
— a Külföldön Elő Magyar Tudósok Kutatási Központ

ja létrehozásának anyagi és szervezeti lehetőségeiről 
szóló Összefoglaló Tájékoztató.

Az előterjesztő, szóbeli bevezetőjében hangsúlyozta az 
anyagi eszközök szétaprózódásának az elkerülését.

Az Elnökség tagjai az előterjesztéssel egyetértettek.
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Az Elnökség 42/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. az előterjesztésben foglaltakat jóváhagyólag tudomá

sul veszi
2. felkéri elnökét, hogy az Alapítvány alapító okiratának 

véglegesítését megelőzően:
2.1 tegye meg a szükséges intézkedéseket az alapítvá

nyi kuratórium elnökének és tagjainak kijelölésé
re és felkérésére;

2.2 kezdeményezze bankoknál, pénzintézeteknél és 
más intézményeknél az Alapítványhoz való pénz
ügyi hozzájárulás vállalását.

3. Felkéri a főtitkárt, hogy az Alapítvány bejegyzésével 
kapcsolatos előkészítő egyeztetések és a kormányen
gedély kéréséhez tegye meg a szükséges lépéseket.

Az állandó elnökségi bizottságok 
személyi összetétele

Az Elnökség, az állandó elnökségi bizottságok meg
alakításáról szóló 34/1993. sz. határozatával három el
nökségi bizottság létrehozását tartotta szükségesnek — 
az 1996. évi tisztújító közgyűlésig terjedő időszakra — 
egyidejűleg megbízva azok elnökeit és két bizottság eseté
ben (Jóléti B., Környezettudományi B.) azok titkárait is.

Felkérte e két bizottság elnökét, hogy a bizottság tag
jaira vonatkozó, a tudományos osztályokkal egyeztetett 
javaslataikat terjesszék az Elnökség szeptemberi ülése 
elé, az NKB elnökét pedig arra, hogy a szintén szeptem
berben előterjesztendő:
— javaslata tartalmazza — a bizottság elnökhelyettesei

nek, illetve titkárának és tagjainak személyén felül 
— a bizottság albizottságainak és munkabizottságai
nak névsorát is, továbbá

— tegyen javaslatot az Elnökséghez közvetlenül tartozó 
nem kormányzati nemzetközi tudományos szerveze
tek, illetve magyar nemzeti bizottságaik kialakítására, 
ide értve a Nemzetközi Társadalomtudományi Ta
nács magyar tagozatának megalapítását is.

A bizottsági elnökök a fentiek alapján terjesztették elő 
javaslataikat. Az NKB elnökének előterjesztése felhívta a 
figyelmet arra, hogy a bizottságok és szervezetek tevé
kenysége bizonyos esetekben indokolttá teheti „felügye
letük”, testületi kapcsolataik megváltoztatását, a szak
mai kötődés megerősítését. Ennek megfelelően — az 
NKB későbbi időpontban kialakítandó állásfoglalása 
alapján — az Elnökségnek ismételten meg kellene vizs
gálnia e szervezetek működésének létjogosultságát és 
működési rendjét. Ennek során figyelmet kell fordítani a 
más főhatóságokkal — pl. Külügyminisztériummal — 
kialakítandó kapcsolatokra is.

Az Elnökség tagjai egyetértettek mindhárom előter
jesztéssel és elfogadták azokat a — vitában elhangzott
— javaslatokat is, hogy a Környezettudományi Bizott
ságnak legyen tagja Reményi Károly 1. t. (VT O.), az

NKB Határainkon Túli Magyar Tudományosságot 
Koordináló albizottságának pedig legyen elnökhelyette
se Vizi E. Szilveszter r. t.

Az Elnökség 43/1993. számú határozata

Az Elnökség
1. a Szociális Bizottság személyi összetételét a követke

zők szerint állapítja meg:
a bizottság elnöke:

Pataki Ferenc r. t., alelnök
a bizottság tagjai:

Gunda Béla r. t. (I. O.)
Hanák Péter r. t. (II. O.)
Gyíres Béla r. t. (Ill/a. O.)
Tarján Imre r. t. (Ill/b. O.)
Balázs Sándor r. t. (IV. O.)
Pásztor Emil r. t. (V. O.)
Lévai András r. t. (VI. O.)
Bérces Tibor 1. t. (VII. O.)
Teplán István 1. t. (VIII. O.)
Falusné Szikra Katalin r. t. (IX. O.) 
Kliburszkyné Vogl Mária r. t. (X. O.) 

a bizottság titkára:
Maratics Pál, az MTA Titkárság Jóléti Csoport

jának vezetője

2. A Környezettudományi Bizottság személyi összetéte
lét a következők szerint állapítja meg:
a bizottság elnöke:

Mészáros Ernő r. t. (X. O.)
a bizottság elnökhelyettese:

Vida Gábor r. t. (VIII. O.) 
a bizottság tagjai:

Harnos Zsolt mg. és alk. mat. dr. (Ill/a. O.) 
Koltay Ede fiz. tud. dr. (Ill/b. O.)
Marx György r. t. (Ill/b. O.)
Mátyás Csaba mg. tud. dr. (IV. O.)
Sáringer Gyula 1. t. (IV. O.)
Várallyay György 1. t. (IV. O.)
Pintér István orvostud. dr. (V. O.)
Reményi Károly 1. t. (VI. O.)
Somlyódy László 1. t. (VI. O.)
Vajda György r. t. (VI. O.)
Bérces Tibor 1. t. (VII. O.)
Kőrös Endre r. t. (VII. O.)
Papp Sándor kém. tud. dr. (VII. O.)
Szebényi Imre kém. tud. dr. (VII. O.)
Borhidi Attila 1. t. (VIII. O.)
Fekete Gábor 1. t. (VIII. O.)
Salánki János r. t. (VIII. O.)
Bándi Gyula egy. dr., jogász (IX. O.)
Szabó Gábor mg. tud. dr. (IX. O.)
Alföldi László, a földtud. dr. (X. O.)
Géczy Barnabás 1. t. (X. O.)

a bizottság titkára:
Nagy Béla, a föld. tud. kand., a X. Földtudo

mányok Osztályának tud. titkára
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3. a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága személyi össze
tételét a következők szerint állapítja meg:

a bizottság elnöke:
Reviczky László r. t., főtitkár

a bizottság elnökhelyettesei:
Enyedi György r. t.
Harmathy Attila 1. t., főtitkárhelyettes 
Láng István r. t.

a bizottság tagjai:
Ritoók Zsigmond r. t. (I. O.)
Glatz Ferenc 1. t. (II. O.)
Győry Kálmán 1. t. (Ill/a. O.)
Csikai Gyula r. t. (Ill/b. O.)
Kovács Ferenc r. t. (IV. O.)
Vizi E. Szilveszter r. t. (V. O.)
Kollár Lajos 1. t. (VI. O.)
Görög Sándor 1. t. (VII. O.)
Vida Gábor r. t. (VIII. O.)
Sipos Aladár r. t. (IX. O.)
Biró Péter r. t. (X. O.)

a bizottság titkára:
Hencsey Gusztáv, a müsz. tud. kand.

állandó meghívott:
Pusztai János, a bioi. tud. kand., a NEI igazgatója

3.1 Az Elnökség tudomásul veszi, hogy az NKB a 
jelenleg hozzátartozó albizottságokat az alábbi 
személyi összetétellel kívánja működtetni:

— a Határainkon Túli Magyar Tudományosságot 
Koordináló Albizottság
az albizottság elnöke:

Glatz Ferenc 1. t.
az albizottság elnökhelyettese:

Vizi E. Szilveszter r. t.
az albizottság titkára:

Tolnai Márton, a KSZI igazgatója 
A tagok felkérésére az albizottság feladatainak 
és munkarendjének kialakítása után kerül sor.

— az Európai Közösséggel Való Tudományos 
Együttműködést Koordináló Albizottság
az albizottság elnöke:

Enyedi György r. t. 
az albizottság titkára:

Sperlágh Sándor, az MTA Titkárság Ku
tatáspolitikai Titk. vezetője

A tagok felkérésére az albizottság feladatainak 
és munkarendjének kialakítása után kerül sor.

— az Európai Tudományos Alapítvány (ESF) Al
bizottság
az albizottság elnöke:

Reviczky László r. t., főtitkár 
az albizottság elnökhelyettesei:

Halász Béla r. t., alelnök 
Harmathy Attila 1. t., főtitkárhelyettes

az albizottság tagjai:
Kiefer Ferenc r. t.
Szász Domokos 1. t.
Vida Gábor r. t. 

az albizottság titkára:
Pigler Katalin, a NEI osztályvezetője

— az Európai Molekuláris Biológiai Konferencia 
(EMBC) Albizottság
az albizottság elnöke:

Venetianer Pál 1. t. 
az albizottság tagjai:

Ferenczy Lajos 1. t.
Gráf László 1. t.
Kondorosi Ádám 1. t.

az albizottság titkára:
Orosz László, a bioi. tud. dr.

3.2 A jelenleg az Elnökséghez közvetlenül tartozó nem 
kormányzati nemzetközi tudományos szervezetek, 
illetve magyar nemzeti bizottságaik, vagy az MTA 
képviselője a következők:
— az International Council of Scientific Unions 

(ICSU) Magyar Nemzeti Bizottsága
a bizottság elnöke:

Berényi Dénes r. t. 
a bizottság titkára:

Pusztai János, a bioi. tud. kand., a NEI 
igazgatója

— a PUGWAS Conferences on Sciences and 
World Affairs Magyar Nemzeti Bizottsága
a bizottság elnöke:

Valki László, az állam- és jogtud. dr.
— a Nemzetközi Társadalomtudományi Tanács 

Magyar Nemzeti Bizottság az MTA képviselő
je: Harmathy Attila 1. t., főtitkárhelyettes

A tagok felkérésére a bizottságok, illetve a tagozat 
feladatainak és munkarendjének kialakítása után 
kerül sor.
— az Union Academique International (UAI)

az MTA képviselője:
Ritoók Zsigmond r. t.

— a Conseil International de la Philosophie et des 
Sciences Humaines (CIPSH)
az MTA képviselője:

Ritoók Zsigmond r. t.

3.3 Az Elnökség felkéri
— az előzőekben felsorolt szervezeteket, illetve 

képviseleteket, hogy kezdjék meg a magyar tu
dományos élet szempontjából rendkívül fontos 
munkájukat és ennek során saját hatáskörben 
alakítsák ki munkarendjüket;

— az NKB elnökét, hogy a felsorolt szervezetek 
működési kereteivel kapcsolatos esetleges vál
toztatási elképzeléseit terjessze az Elnökség elé;
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— az NKB elnökét, hogy kezdje meg a felsorolt 
szervezetek működésével kapcsolatos esetleges 
jogi kérdések és problémák egyeztetését az érin
tett főhatóságokkal, s arról egy későbbi idő
pontban tájékoztassa az Elnökséget.

4. Az Elnökség:

— ismételten köszönetét mond az 1990—93. évi cik
lusban működött bizottságok, illetve albizottságok 
volt tisztségviselőinek tagjainak és képviselőinek 
odaadó munkájukért;

— kinyilvánítja, hogy e határozatban felsorolt testüle
tek tisztségviselőinek, tagjainak, illetve képviselői
nek megbízatása az 1996. évi tisztújító közgyűlésig 
terjedő időszakra szól.

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette:
— a Biológiai Tudományok Osztálya elnökének tájékoz

tatóját arról, hogy a JATE és az Osztály Ábrahám 
Ambrus emlékérmet kíván alapítani;

— az Elnökség 1993. június 28-i ülése óta eltelt időszak 
legfontosabb akadémiai eseményeiről szóló beszámo
lót.

Budapest, 1993. október 1.
Kosáry Domokos

KÖZLEMÉNYEK

T Á J É K O Z T A T Ó

a TMB által odaítélt kandidátusi fokozatokról

13. Növénytermesztési Szakbizottság

MARTINOVICH LÁSZLÓ 
„A növényvédelmi problémák jelentősége a rostlen 
termesztés fejlesztésében” című értekezése alapján 

PEPÓ PÁL
„A mutációs kukorica nemesítés újabb eredmé
nyei” című értekezése alapján 

CSAPÓ ZOLTÁN
„Négylábú atkák (Acari-Eriophycidea) ribiszkén: 
alaktan, biológia és ökológia” című értekezése 
alapján

LÁNGNÉ MOLNÁR MÁRTA 
„Búza x árpa hibridek előállítása és citogenetikai 
elemzése” című értekezése alapján 

RAJKI ERZSÉBET
„A szemescirok nemesítése” című értekezése alap
ján

ÁNGYÁN JÓZSEF
„A növénytermesztés agroökológiai tényezőinek 
elemzése, gazdálkodási stratégiák, termőhelyi al
kalmazkodás” című értekezése alapján

VÁGVÖLGYI SÁNDOR 
„A heterózisnemesítés produkciógenetikai vonat
kozásai” című értekezése alapján 

OROS GYULA
„A 2,6-dimetil-morfolinszármazék gombaölősze
rek hatása pro- és eukaryóta szervezetekre” című 
értekezése alapján

14. Állattenyésztési és Allatorvostudományi 
Szakbizottság
FARKAS RÓBERT

„Környezetkímélő védekezés állattartó épületek
ben tenyésző legyek ellen” című értekezése alapján 
az állatorvostudomány kandidátusa.

VÁGI JÓZSEF
„A húsmarhatenyésztésben hasznosított másodla
gos tulajdonságok értékelési módszereinek fejlesz
tése” című értekezése alapján a mezőgazdasági tu
domány kandidátusa.

KISS ÁRPÁD
„Az amuri kagyló szaporítása, növekedése és bio
masszája” című értekezése alapján a mezőgazdasá
gi tudomány kandidátusa.

15. Agrárökonómiai Szakbizottság
POGRÁNYI KÁLMÁN

„Egyes fontosabb erdőkárok gazdasági értékelésé
nek lehetőségei és korlátái” című értekezése alap
ján a mezőgazdasági tudomány kandidátusa

16. Elméleti Orvostudományi Szakbizottság 
TÓTH ISTVÁN

„Shigella sonnei valamint Shiga-Like toxint terme
lő Escherichia coli által okozott fertőzések mole
kuláris pathogenezise és laboratóriumi diagnoszti
kája” című értekezése alapján 

CSERNUS VALÉR
„A diszpergált sejtes szuperfúziós módszer és al
kalmazása az endocrin kutatásban” című értekezé
se alapján

CZEGLÉDY JUDIT
„Humán papillomavírusok a genitális régióban” 
című értekezése alapján 

MÁLLY JUDIT
„Az essentialis tremor néhány mérési módszere és 
terápiája különös tekintettel a teofillinre” című 
értekezése alapján 

ALFÖLDI PÉTER
„Alvás-ébrenléti aktivitást befolyásoló környezeti 
tényezők hatása fiatal és felnőtt patkányokban” 
című értekezése alapján 

MAGYARLAKI TAMÁS 
„Csirke vörösvérsejt stimulált humán cytotoxikus 
lymphocyták immunfenotípusa és funkciói” című 
értekezése alapján 

HORVÁTH ANDREA RITA 
„Az integrin-citoszkeleton kölcsönhatás szabályo
zása trombocitákban és fibroblasztokban” című 
értekezése alapján az orvostudomány kandidátusa.
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SZEMERÉDI KATALIN 
„Az Alfa-2 adrenoceptorok szerepe a szimpatikus 
idegrendszeri szabályozásban” című értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

17. Klinikai Orvostudományi Szakbizottság

SIMONKA JÁNOS AURÉL
„Mikrosebészeti módszerek alkalmazása a trau
matológiában és a perifériás idegsérülések ellátásá
ban” című értekezése alapján 

CSÁSZÁR ALBERT
„A lipoprotein(a) szintézis HEP G2 sejtekben, az 
apolipoprotein (a), A-I, A-IV és E polimorphizmus 
vizsgálata” című értekezése alapján 

MICSKEY ÉVA
„A gasztroenterológiai gondozás jelentősége a 
gyermekkorban; javaslat a kivizsgálási protokoll 
revíziójára” című értekezése alapján 

PRÓNAI LÁSZLÓ
„Superoxide Generation and Scavenging Activity 
of Phangocytes Role of Oxygen Centered Free 
Radicals in the Pathogenesis and Treatment of 
Chronic Inflammations” című értekezése alap
ján

RÓZSA ZSUZSANNA
„A vasoactiv neuropeptidek szerepe kutya mesen- 
terialis keringésének és a vékonybél motilitásának 
szabályozásában” című értekezése alapján 

BERKŐ PÉTER
„A retardáció előfordulásának, okainak és követ
kezményeinek vizsgálata az UFT-rendszer segítsé
gével” című értekezése alapján 

TÓTH ANDRÁS
„Humán magzat és lepény cytogenetikai vizsgála
ta” című értekezése alapján 

SZABÓ GYÖRGY
„Csontpótló eljárások klinikai és kísérletes vizsgá
lata” című értekezése alapján

FÜZY MÁRTON
„""Tc-mal és 11 'Tn-mal jelzett monoklonális frag
ment analitikai és klinikai vizsgálata melanoma 
malignumban” című értekezése alapján 

NYÁRI ISTVÁN
„A regionális véráramlás és az agykeringés szabá
lyozó mechanizmusainak szerepe az ictus cerebro- 
vascularis klinikai lefolyásában” című értekezése 
alapján

MAKÓ JÁNOS
„Kardiális szövődmények krónikus haemodialy- 
sissel kezelt betegekben” című értekezése 

G1MES GÁBOR
„Diacil-glicerin képződés eliminálás: lehetséges jel- 
továbbító mechanizmus a humán placenta növeke
désének szabályozásában” című értekezése alapján 

FACSKÓ ANDREA
„Az öregkori szürkehályogról” című értekezése 
alapján az orvostudomány kandidátusa.

FOGADÓÓRÁK

Reviczky László, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30—17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, vala
mint az intézmények vezetőinek más időpontokban is 
rendelkezésére áll.

Jogi és Igazgatási Főosztály

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság elnö
ke szerdán 10—12 óráig tart fogadóórát. Előzetes beje
lentés az 1-173-901 hívószámú telefonon.

Tudományos Minősítő Bizottság 
Titkársága
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A művelődési és közoktatási miniszter 
10/1993. (XI. 19.) MKM 

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek 

a felsőoktatásban való végrehajtásáról rendelkező 
15/1992. (XI. 12.) MKM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján — az 
érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a 15/1992. (XI. 
12.) MKM rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak 
szerint módosítom:

1.  §

Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A felsőoktatás egyes oktatói illetménypótlékban ré

szesülhetnek, melynek mértéke:
a) a tudományos fokozattal rendelkező egyetemi 

adjunktus és főiskolai docens esetén az A/l. fokozat 
0—100%-a;

b) főiskolai tanár és egyetemi docens esetén az A/l. 
fokozat 150—300%-a;

c) egyetemi tanár esetén az A/l. fokozat 300—500%-a.”

2. §

Ez a rendelet 1993. december 1-jén lép hatályba.

Dr. Mádl Ferenc s. k., 
művelődési és közoktatási miniszter

A Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének Határozatai

az 1993. november 2-án tartott üléséről 
(44— 47 számú határozatok)

Az Alföld kutatási program alapján a régió 
fejlesztésére megfogalmazott ajánlások

Az Elnökség, 39/1993. sz. határozatával alkalmi bi
zottságot küldött ki — melynek elnöke Stefanovits Pál 
r. t., tagjai pedig a IV., VIII., IX., és X. osztályok által 
jelölt szakemberek voltak — azzal a feladattal, hogy az 
Alföld kutatási program alapján a régió fejlesztésére 
megfogalmazott ajánlásokra vonatkozóan készítsen vita
indító elnökségi állásfoglalás tervezetet.

Az előterjesztés az előzményeket ismertetve tájékoztat 
arról, hogy országgyűlési és kormány-határozatok alap
ján a kutatásokat az MTA koordinálja, továbbá részt 
vesz az Alföld időszerű környezetvédelmi, általános táj
védelmi és tájhasznosítási kérdéseinek és a tárcák fela
datainak összehangolására létesített tárcaközi egyeztető 
fórum munkájában. Ennek alapján a Környezetvédelmi 
és Területfejlesztési Minisztérium kutatási szerződésben 
bízta meg az MTA Regionális Kutatások Központja 
Alföldi Tudományos Intézetét azzal, hogy a korábbi és a 
jelenleg folyó kutatások eredményeire alapozva dolgozza 
ki az Alföld hosszú és rövidtávú területfejlesztési, tájfej
lesztési (tájvédelmi és tájhasznosítási) koncepcióját.

Az ATI a kutatási programot Enyedi György és Stefa
novits Pál akadémikusok, valamint Tóth Albert ország- 
gyűlési képviselő vezetésével létrehívott interdiszcipliná
ris összetételű 21 tagú Alföld Kutatási Program Tudo
mányos Tanácsa koncepcionális irányítása mellett végez
te el, 96 különböző tudományterületet művelő kutató és 
más szakember bevonásával.

A mintegy kétezer kézirati oldalt kitevő, tematikusán 
összefüggő elemzéseket tartalmazó kutatási előtanulmá

nyokat I—IX. kötetekben dokumentálták. Ezek makró
regionális elemzéseket adtak az Alföld népességéről és 
társadalmáról, a régió természeti (földrajzi) környezeté
ről és annak állapotáról, a termelőszférák (ipar, mező- 
gazdaság) helyzetéről és válságáról, a területfelhasználás 
kulcsfontosságú változásairól, a településrendszer és az 
infrastruktúra sajátos alföldi karaktereiről és relatív el
maradottságáról, a térség turizmusáról, és az új önkor
mányzati rendszer mai fejlesztési és együttműködési lehe
tőségeiről, korlátáiról.

Ezek után készültek el a régió rövid és hosszú távú fej
lesztési koncepciójának első tervezetei (X—XI. kötet) és az 
Alföld kistérségei c. (XII. sz.) kiegészítő tanulmánykötet.

A kutatómunka — az Alföld Tárcaközi Bizottságában 
résztvevő minisztériumok, az MTA főtitkára, különböző 
országos hatáskörű szervezetek és azok területi hivatalai, 
az alföldi megyei önkormányzati hivatalai és néhány 
regionális társadalmi-szakmai szervezet széleskörű véle
ményezésében foglaltak figyelembevételével — „Az 
Alföld fejlesztés koncepciója” c. 190 oldalas 25 ábrát és 
táblázatot tartalmazó XIII. kötettel zárult.

A regionális kutatásokkal párhuzamosan és tematiku
sán egyeztetve készült el az FM megbízása alapján az 
Alföld Program Mezőgazdaságfejlesztési Projekt Tudo
mányos Tanácsának helyzetértékelése és javaslata a to
vábbi kutatások irányára.

A teljes kutatás három alapelvre épült:
— minden elemzés és vizsgálat bemutatta és értékelte az 

Alföldnek, mint sajátos magyarországi makrorégió- 
nak a másságát, azokat a természeti-, környezeti-, 
történeti-, gazdasági-, településhálózati- és társadalmi
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tényezőket, folyamatokat, amelyek megkülönbözte
tően erre az országrészre jellemzőek és

— alapul szolgálhatnak egy alulról építkező komplex 
szemléletű, a fenntartható kis térségi és regionális 
fejlesztés lehetőségeinek és korlátainak a figyelembe
vételével elkészülő program kidolgozásához és későb
bi megszerzéséhez

— a koordinációs készség kinyilvánítása és lehetőség 
szerinti biztosítása, vagyis az, hogy az egész Alföld 
valamennyi számbavehető szellemi műhelye és kuta
tója, társadalmi szervezete, önkormányzata vegyen 
részt a munkában, az eredmények értékelő megvitatá
sában, a koncepcióalkotás folyamatában, az elképzel
hető fejlesztési prioritások kiválasztásában, kidolgo
zásában, elfogadásában és elfogadtatásában.

A kutatás során Alföldnek a Dunától keletre eső ter
mészetes határaival és az országhatárokkal bezárt régiót 
tekintették, melynek 757 településén 3,4 millióan élnek.

E területnek az ország más régióitól megkülönböztető 
karakteres jellegzetességei a következők:

— feltöltött medence jellege, egységes vízrendszere, az ari- 
ditás irányba mozduló klímája, egyedülálló és védendő 
táji-természeti értékei, környezeti veszélyeztetettsége,

— a folyószabályozások és a futóhomok megkötése nyo
mán, majd a mezőgazdasági művelés, illetve a kollek
tivizálás után jelentősen átalakított agrár-kultúrtáj 
mivolta, sokszínű adottságainak az antropogén hatá
sokra bekövetkezett egységesülése,

— a gazdasági szerkezet egyoldalúsága, annak többször 
kényszerpályára került sok tekintetben szervetlen fej
lődése,

— a régiónak az ország más részeihez viszonyított gaz
dasági-társadalmi elmaradottsága és a területi-telepü
lési infrastruktúra fejletlensége, regionális leszakadá
sának veszélye,

— településhálózatának egyedisége — a volt mezőváro
sok és a hozzájuk kapcsolódó tanyarendszerek — 
egyedülálló történeti fejlődése és térhasználata,

— a régió modernizációs megkésettsége és fejlődési pá
lyájának többszöri előnytelen megváltozása,

— az Alföld euroregionális gazdasági-társadalmi integ
rációjának szükségessége, annak lehetőségei és korlá
tái.

Mindezek alapján az interdiszciplináris szemléletű re
gionális kutatások az alábbi 4 fő fejlesztési irányelvet 
határozták meg az Alföldre.

1. Az Alföld természet és ember alkotta értékeinek, az 
Alföld másságának és belső diverzifikáltságának a 
megőrzését és az adottságokhoz való alkalmazko
dást.

2. A fenntartható fejlődés kritériumainak a meghatá
rozását és feltételeinek biztosítását az Alföld egész 
területén.

3. A belső (táji) adottságoknak és a nemzetközi ver
senyképességi feltételeknek megfelelő gazdasági 
szerkezet kialakítását és a makro-(euro-)regionális 
együttműködés feltételeinek a megteremtését.

4. Hozzájárulást az Alföld, különösen annak egyes 
térségei akut gazdasági és szociális válsághelyzeté
nek felszámolásához, de legalább enyhítéséhez.

A kutatás tézisei — az interdiszciplináris megközelíté
sű folyamatelemzések és a modern regionális fejlesztés 
nemzetközi példáinak felhasználásával — az előzőekben 
közölt alapelvek és stratégiai irányelvek alapján bontot
ták ki az Alföld regionális fejlődésének kulcs problémáit, 
valamint a javasolható feladatokat és ennek alapján ké
szültek el az alábbi

Ajánlások:

1. Az Alföld természet és ember alkotta értékei, az Alföld 
másságának diverzifikáltságának a megőrzése, az 
adottságokhoz való alkalmazkodás.

1.1 Az alföldi táj sajátosságainak további feltárása, 
megőrzése, előnyös vonásainak rehabilitációja.
A tervezési-fejlesztési programoknak a táj termé
szetes térbeli vázát adó rendszerek, (tanyák, facso
portok, folyómenti zónák, semlyékek) tájformáló, 
struktúráló és tagoló funkcióit kellene visszaállíta
ni az ehhez a megfelelő földhasználati, mezőgazda- 
sági művelési technikák és a szükséges szabályozó 
— öszönző és tiltó — eszközök alkalmazásával. Ez 
a tervezett tájstruktúra egyébként nagymértékben 
hozzájárulhatna az ökológiai és talajvédelmi célok 
eléréséhez is, és megoldását a ma végbemenő tulaj
donosi átalakulás is könnyebbé teheti.

1.2 Az Alföld felszíni és felszín alatti vizeinek, vízkész
leteinek megőrzése, védelme a régió egyik legkriti
kusabb feladata. Az Alföld az ország legcsapadék- 
szegényebb területe, s a vizsgálat előrejelzései sze
rint rövidesen abba a mainál szárazabb éghajlati 
zónába kerül, ahol a termelés előfeltétele lesz az 
öntözés valamint a folyamatos és komplex víz
készletgazdálkodás. A felszíni és felszín alatti vizek 
is az Alföld egyre nagyobb értékévé válnak, és 
felhasználásuk, védelmük új prioritások megsza
bását, átfogó, az egész Alföldre érvényes vízgaz
dálkodási koncepció kialakítását igénylik.

1.3 Az Alföld termőképességének, termőtalajának meg
őrzése a táj és a mezőgazdálkodás számára is 
alapvető szükséglet. Ha megfelelő eljárásokkal ezt 
nem szabályozzák a régió talajainak mintegy 80%- 
a van kitéve valamilyen veszélynek. Stratégiai elv
ként megfogalmazható, hogy prioritást kell adni a 
talajvédelemnek, a károsodások elkerülésének, 
másrészt a területhasznosítás ökológiai adottságai
hoz illeszkedő megváltoztatásának.

1.4 Az Alföld őshonos természeti flórájának és faunájá
nak megőrzése, a biotopok és a fajok védelme, a 
régió genetikai potenciáljának fenntartása a tér-
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ség nemzetközi integrációjának feltétele, sőt lehe
tősége és célja. A jövő feladatai e téren követke
zőkben foglalhatók össze: ésszerű, átgondolt és 
megtervezett területhasznosítás; táj- és talajkímé
lő komplex meliorációs tevékenység; a meglevő 
természetes élővilág szigorú védelem alá helyezése 
a további génerózió megállítása érdekében; a vé
dett fajok génbankokban és törzstenyészetekben 
való elhelyezése. Ahol csak lehetőség van rá, öko
lógiai folyosók és lépcsők létrehozása szükséges a 
fajok fenntartása és diverzifikációjának biztosítá
sa érdekében. Ez a feladat azonban csak akkor 
oldható meg, ha olyan többszakmás teamek dol
goznak a természetvédelemhez szükséges konkrét 
intézkedések kimunkálásán, amelyek jól ismerik a 
biotópok fennmaradásának optimális feltételeit, s 
képesek feltárni azok belső és külső kapcsolat- 
rendszereit. Nagyon fontosnak ítélhető ebből a 
szempontból a természetvédelem és a gazdasági 
tevékenységet végző üzemek és vállalkozások 
együttműködése. Amiatt, hogy az Alföld igen sok 
„in situ” értékű természeti erőforrással rendelke
zik, a meglévő Kiskunsági és Hortobágyi Nemzeti 
Parkok szellemi bázisára építve helyi természetvé
delmi koncepciók kidolgozására is szükség van.

1.5 Az alföldi hagyományos agrárkultúrák megőrzése
az egész régió és az ország szempontjából is alap
vető feladat. A területarányt átlagosan 1,5-szere- 
sen, de egyes kultúrák tekintetében 2-3 szorosan 
meghaladó mezőgazdasági termelés jelzi jelentő
ségét. Az önellátó paraszti hagyományok és a 
régió jelentős agrárkutatási potenciálja nyomán 
és az ágazatot érő gazdasági kihívásoknak megfe
lelően e téren stratégiai cél lehet: egyes kultúrák 
esetében (pl. alma, bor, zöldség) a termelés átgon
dolt, tervezett és szelektív csökkentése (a túlkíná
lat tervszerű megakadályozása ugyanis a kultúra 
megmaradó részét megmentheti), a termelési- 
feldolgozási-értékesítési lánc újraszervezése, az ál
lami szerepvállalás megerősítése a márkacikkek 
felvásárlásában, forgalmazásában és exportjában, 
külföldi propagandájában és a márkavédelmében. 
A kiemelt jelentőségű kultúrák fajta- és technoló
gia-kutatásának megerősítése és termelése mellett 
az eredmények alapján rögzíthető, hogy a mező- 
gazdaság nem lesz képes a térséget eltartani.

1.6 Az alföldi településrendszer sajátos szerkezetének 
megőrzése, adottságainak kihasználása, építészeti 
értékvédelem.
Az önkormányzatok új rendszere sajátos módon 
hozzájárulhat az eredeti alföldi településrendszer 
helyreállításához; visszaállt minden település ön- 
kormányzati önállósága, megszűntek a hierarchi
kus viszonyok, ami az eredeti alföldi település- 
rendszer struktúrájához áll közelebb. A privatizá
ció és a nagy állami szervezetek felbomlása a gaz
daság hierarchizáltságát enyhítette, a munkanél
küliség pedig a munkaerőhelyzet alapvető telepü

lési különbségeit számolta fel. A települések finan
szírozásának új módszere a falvak számára általá
ban a korábbiaknál kedvezőbb lehetőségeket 
nyújt, de az Alföld egészét hátrányosan érintette. 
A településrendszer mássága — a két regionális 
központ, Szeged és Debrecen viszonylag fejlett 
intézményrendszerét kivéve — a volt mezőváro
sok és óriásfalvak alapinfrastruktúrájának elmara
dottságában, a városok és falvak közötti területi-, 
munkamegosztási- és ellátási kapcsolatok fejlet
lenségében és kuszaságában, a határmenti és belső 
perifériák kialakulásában, illetve ezen területek 
elmaradottságának fokozódásában adható meg. 
Az alföldi településrendszer — éppen e sajátossá
gok révén — alkalmas lehet a hasonló adottságú 
települések alkotta kistérségekre alapozó, a törté
neti-fejlődési sajátosságokkal és a helyi adottsá
gokkal számoló területi-települési-társadalmi adott
ságokra építő fejlesztési programok fogadására, 
kidolgozására és megvalósítására.
Az ajánlott feladatok a következők lehetnek: ész
szerű, és a helyi adottságokhoz alkalmazkodó 
terület- és telekgazdálkodás, amely elősegíti a tele
pülések belső területeinek az értéknövekedését, 
míg a külső területeken — a megváltozott gazda
sági feltételeknek megfelelően — kötetlenebb te
lekgazdálkodást tesz lehetővé. Javasolható, hogy 
meghatározott városrészekben, övezetekben új 
építést, korszerűsítést csak a tradicionális stílusje
gyek megtartásával engedélyezzenek; egyes jelleg
zetes utcaképeket, alaprajzokat nemzeti értékként 
védetté kell nyilvánítani, de egyúttal azok belső 
korszerűsítéséhez támogatást kell nyújtani, illetve 
előmozdítani azokban a tradicionális ipari, keres
kedelmi tevékenységek, az idegenforgalmi vonz
erő kialakítását; a tanyás vidékek rendezési terv 
mélységű külterületi tervezését.
Mindezek a fejlődés történelmileg, földrajzilag és 
építészetileg meghatározott genetikai kódjainak 
az érvényesítését jelentenék a terület- és település- 
fejlesztésben, amelyek nemcsak az építészeti kon
zerválást, hanem — a gazdaságilag fenntartóké
pes — gazdára és funkcióra találást is szolgálnák.

1.7 Az alföldi tájak és kistérségek sokszínűsége, a régió 
társadalma néprajzi és etnikai diverzitásának érté
kei jellegzetes lehetőséget nyújthatnak egy alulról 
újraépítkező regionális fejlesztési modell alkalma
zására. Az Alföld fejlesztési programja vélhetően 
akkor lehet a legeredményesebb, ha az a táji-törté- 
neti-tradicionális gazdasági- és a természetes embe
ri térbeli kapcsolatokra építő, kistérségi szintű ösz- 
szefogáson alapul. A kutatás során 43 a fenti jel
legzetességeket figyelembe véve kistérséget hatá
roltak el, amelyekre építve biztosítható leginkább 
a helyi természeti és társadalmi erőforrások feltá
rása, mobilizációja, a helyi identitás újjászületése 
és az összefogás. Egyúttal ez lehet az a stratégia, 
amelyik az egyes kistérségek történelmi különb
ségeit, hagyományainak sajátosságait leginkább
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megőrzi és fürtszerűen összekapcsolódva a területi 
fejlődést az egész Alföld és az ország javára kibon
takoztatja.
A magyar etnikumon belül a térség néprajzi, folk- 
lorisztikus, népi iparművészeti, nyelvjárási hagyo
mányainak megőrzése, az alföldi művelődés, kul
túra és kutatás új értékteremtése is egyik fő cél 
lehet. Az 1943—47 között működött Alföldi Tu
dományos Intézet progresszív tradícióit feleleve
nítve, a regionális, kultúrföldrajzi és kistérségi 
kutatások integráló bázishelye lehetne az 1992- 
ben újonnan létrehozott — az alföldi egyetemek
kel és főiskolákkal szorosan együttműködő — 
intézet.

2. A fenntartható fejlődés kritériumainak a meghatározá
sa és ennek megfelelő fejlesztési irányelvek az Alföldön.

A régióban jelentősen csökkenő ipari eredetű víz- és 
légszennyezés, a visszaeső mezőgazdasági műtrágya és 
vegyianyag felhasználás, a csökkenő nagyüzemi állat
tartás, vagy a nehézgépekkel való talajművelés okozta 
károk sajnálatos módon nem a környezetkímélő tech
nológiák és magatartás eredményei, hanem az általá
nos gazdasági visszaesés, a tulajdonváltás következmé
nyei. Ezért ma nem a további csökkentés a legfonto
sabb feladat, hanem a felkészülés a növekedés újraindu
lására. Most szükséges kialakítani azokat a struktúra- 
politikai koncepciókat, jogi szabályozást és gazdasági 
ösztönzőket, amelyek lehetővé teszik az új növekedési 
pályák megtervezését, s a korábbi hibák megelőzését.

2.1 A jelenleg megvalósuló gazdasági rendszerváltás 
hozzájárulhat a környezeti állapot javulásához. 
Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy az ipari 
és mezőgazdasági termelés tulajdoni dekoncentrá
ciója egyben a környezetszennyező forrásokat is 
dekoncentrálja, átlépve a környezeti terhelhetőség 
határát. Ezért tudatosan mindent meg kell tenni, 
hogy a tulajdonváltást összekapcsoljuk a környe
zeti állapot javításával. Az ipari privatizáció során 
a környezeti auditálásnak, a környezetártalmatla
nításnak össze kell kapcsolódni a változásokkal. A 
mezőgazdasági kárpótlás és privatizáció során is 
olyan preferenciákat kell érvényesíteni, amelyek 
bizonyos földhasználatokat előnyben részesítenek.

2.2 A fenntartható fejlődést gazdasági eszközökkel is 
alá kell támasztani. A környezetvédelmi bírság már 
nem lehet megfelelő eszköz, ezért a helyi közössé
gek érdeke szerint az új és régi tulajdonosokat 
érdekeltté kell tenni az ökológiai, talajtani követel
ményeknek megfelelő földhasználatban, elsősor
ban bizonyos kedvezmények nyújtásával. A mező- 
gazdasági kemikáliák ártámogatása lényegében 
már a nyolcvanas évek végén lényegesen csökkent, 
de változatlanul folytatni szükséges a környezetvé
delmi preferenciáknak a fogyasztói és forgalmi 
adórendszerben való érvényesítését, mint a kör

nyezetvédelmi szabályozás alapvető formáját. Bi
zonyos területeken indokolt fenntartani az admi
nisztratív és tiltó szabályozást is, de azt az új tulaj
donviszonyokkal és tulajdonjoggal összhangba 
kell hozni.

2.3 A természeti és kulturális értékek megóvása szem
pontjából az Alföldön ma az elsődleges veszély az 
elhagyottá, gazdátlanná válás. Az építészeti, a né
pi, a kulturális emlékekben gazdag településeknél 
számos eszközzel támogatni kell a rendeltetésszerű 
használatot, a megőrzést, a rehabilitációt. A fog
lalkozáspolitikában és a munkahelyteremtésben is 
jelentsen előnyt a kulturális, történelmi értéket 
hordozó települések, lakott helyek életképességé
nek, gazdasági eltartóképességének fenntartása.

2.4 A kormánynak és területi szerveiknek, az alföldi 
önkormányzatoknak nemzetközi kapcsolataikban, 
tevékenységükben is a fenntartható fejlődést kell 
szolgálnia. Ez egyrészt megállapodások szorgal
mazását jelentheti a határon átnyúló (víz és lég) 
szennyeződések tekintetében, másrészt azt, hogy a 
fejlett országokkal való — szakmai-tudományos, 
technikai és pénzügyi segítségnyújtásról, együtt
működésről szóló — megállapodásokban a kör
nyezeti, tájfejlesztési projekteknek elsőbbséget biz
tosítanak.

3. A belső (táji) adottságoknak és a nemzetközi verseny
képességi feltételeknek megfelelő gazdasági szerkezet 
kialakítása és a makro (euro) regionális együttműkö
dés feltételeinek megteremtése.

3.1 Ezek között a legfontosabb adottság a humán té
nyező, az alföldi társadalom, az alföldi ember. Álta
lános regionális fejlődési tendencia, hogy az ásványi 
kincsek árának és az agroökológiai potenciálnak a 
világpiaci leértékelődésével párhuzamosan a hu
mán faktor, annak képzettsége, készsége, fegyel
me, szervezettsége, munkaerkölcse és szorgalma 
válik a legfontosabb termelési tényezővé, a ver
senyképesség meghatározójává. Az Alföldön, kü
lönösen annak volt mezővárosaiban az egyéni gaz
dálkodás (a vállalkozás), a magántulajdon sokkal 
hamarabb megszilárdulhat, mint az ország más 
vidékein. A terület nagy részén a vallási hagyomá
nyok is hozzájárulhatnak a munkacentrikus, fel
halmozó magatartásformák kialakulásához. (Ezt 
tükrözi pl. az, hogy a kárpótlási igények 45%-a öt 
alföldi megyére koncentrálódik, ahol a mezőgaz
dasági területnek csak 36%-a van). Az intenzív, 
munkaerőigényes mezőgazdasági kultúrák kiala
kulását segítette elő az is, hogy itt közel olyan nép
sűrűség alakult ki, mint az iparvidékeken. Ugyan
akkor az Alföld munkaképes népessége rendelke
zik kedvezőtlen jellemzőkkel is. Átlagos iskolázott
sága alacsonyabb, mint az ország más nagy régiói
nak, s jelentős a „marginális” munkaerő aránya.
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3.2 A másik speciális adottság a településhálózat, 
amely Európában is egyedülálló. A mezőgazdasági 
népességnek ilyen nagy, meghatározott városi 
funkciókkal is rendelkező településekbe történt 
tömörülése könnyebbé és kivitelezhetőbbé teheti 
mind az indusztriális, mind a posztindusztriális 
társadalmi struktúrák kialakulását, olcsóbbá a ci- 
vilizatórikus-infrastrukturális létesítmények kiépí
tését. Az alföldi települések túlnyomó többségének 
nagyságrendje elegendő egy vagy több ipari kis- és 
középüzem működése számára, amelyek a magyar 
iparszerkezet egyik legfontosabb szűk keresztmet
szetét jelentik. Fontos szerepe lehet tehát az ilyen 
üzemméretű, új gazdasági ágazatok befogadását 
biztosító, az adaptivitást serkentő programoknak 
és az átképzésnek.

3.3 Vitathatatlan, hogy az Alföldön a mezőgazdaság 
mindig meghatározó jelentőségű nemzetgazdasági 
szektor lesz. Az országon belül, de Európában is ez 
lesz az egyik specializációja, ugyanakkor az is nyil
vánvaló, hogy a mezőgazdaság egyedül, vagy akár 
döntő gazdasági szektorként nem tudja az Alföld 
problémáit megoldani. A környezeti és a gazdasági 
szempontok kombinációjával tehát egy új alapú és 
szemléletű alföldi mezőgazdasági stratégiát kell kö
vetni, amely új területhasználatot, termékstruktú
rát, tájtermesztést, a piaci kívánalmaknak való meg
felelést és részben az önellátást is egyszerre kell, 
hogy jelentse. Ezt a folyamatot termőtájanként is 
különböző bemutató gazdaságok is innoválhat- 
nák.

3.4 Az Alföld európai léptékű fekvéséből, földrajzi 
szomszédságából fakadó adottságok hátrányokat 
és előnyöket egyaránt hordoznak. A nemzetközi 
regionális kapcsolatrendszerek tekintetében az 
Alföld kiemelt, integráló szerepet játszhat a jövő
ben. Miután a természeti táj területének fele túl
nyúlik az országhatárokon, mind a határmenti 
együttműködés, mind a bővülő tranzitforgalom 
externált hatásai tekintetében, mind az Alpok- 
Adria mintájára szerveződő Kárpátok-Tisza euro- 
regionális kezdeményezésben kulcsszereplő lehet.

4. Az Alföld, különösen annak egyes térségei akut gazda
sági és szociális válsághelyzetének felszámolása, de 
legalább enyhítése.

Az Alföld akut társadalmi és foglalkoztatási válságá
nak megoldása azért javasolható kiemelt feladatként, 
mert a régió lassú felzárkózási folyamata a kilencvenes 
évek elején ismét megtorpant. A mezőgazdaság relatív 
helyzetének rosszabbodása és a keleti piacok elveszté
se az Alföldet az ország más területeinél súlyosabban 
érintette; miközben a korábbi „szocialista” gazdasági 
struktúrák összeomlása és hanyatlása az ország min
den részén megtörtént, az új struktúrák (társaságalapí
tások, kisvállalkozások, vegyes vállalatok, működő 
tőke import) kialakulása tekintetében éles különbsé

gek jöttek létre az ország keleti és nyugati része, illetve 
a főváros és a vidék között. Számos szabályozási elem 
(pl. munkaigényes ágazatok adóterhei, mezőgazdasági 
támogatáscsökkentés, stb.) az Alföld számára bizo
nyultak előnytelenebbnek. 1992 folyamán az Alföld 
helyzetében jelentős további romlás következett be, ami 
azt is jelenti, hogy meggyorsult az Alföld leszakadása. 
Az ipari, építőipari és mezőgazdasági — regisztrált 
— munkahelyek száma az Alföldön drámaian csökken. 
Összességében ez azt jelenti, hogy az 50 főn felüli 
szervezetekben két év alatt az Alföld mintegy 300 ezer 
munkahelyet veszített, a munkanélküliség aránya lé
nyegesen meghaladja az országos átlagot.

A volt mezővárosokban és a falvakban lakó csalá
dok jövedelmének mindhárom forrása, — amelyek az 
átalakulásig csak együttesen biztosítottak kielégítő 
életszínvonalat — a nem mezőgazdasági (ipari, építő
ipari) főmunkahely, a közös gazdaság és a háztáji 
kisgazdaság — egyszerre omlik össze. Számolnunk 
kell tehát azzal, hogy az Alföld ma elsősorban akut 
foglalkoztatási, jövedelmi és pénzügyi problémákkal 
küzd. Egy hosszú távú, jól definiált és államilag támo
gatott program nélkül az Alföld leszakadása az ország 
nyugati részeitől elkerülhetetlenül növekedni fog. Ez 
pedig gátja lehet a régió felzárkózásának, s minden 
olyan fejlesztési alapelv megvalósíthatóságának, ame
lyek fentebb bemutatásra kerültek.

A kutatási program végrehajtása során az alföldi 
társadalom számos megnyilvánulása bizonyította egy 
új felépítésű, alulról építkező regionális és tájfejlesztési 
célokat szolgáló program fogadásának a készségét.

Az alkalmi bizottság elnöke, bevezetőjében kiemelte, 
hogy az előterjesztés tudományos anyaga igazolja az 
„egységes” Alföld diverzifikáltságát, a szükséges bea
vatkozások irányait és megalapozza azt a modern 
ökológiai szemléletet, amelyre a régiónak szüksége 
van. Rámutatott arra is, hogy a hazai nagy régiókon 
belül az Alföld „másságát” csak akkor lehet igazán 
bizonyitani és értékelni, ha hasonló komplexitású vizs
gálatok készülnek a Dunántúlra, Észak-Magyaror- 
szágra és a fővárosi régióra.

Az igen élénk vitában a felszólalók elismeréssel szól
tak az egész eddigi munkáról, szükségesnek tartották 
a hasonlóan komplex regionális kutatások folytatását 
és ebbe — az alföldi kutatók mellett (a program 96 
kutatójából 64 alföldi volt) — más akadémiai és nem 
akadémiai kutatóhelyek bekapcsolását. Ugyancsak 
fontosnak tartották a tájintézetek megőrzését, fejlesz
tését és ezzel a vidék szellemi bázisának erősítését is. 
Ajánlották az előterjesztésben foglaltaknak — a vitá
ban elhangzó és elfogadott észrevételek, javaslatok 
figyelembevételével történő — elfogadását.

Rámutattak, hogy az Alföld nagyon sérülékeny és 
aláhúzták a tájkiemelő gazdálkodás fontosságát. 
Szükségesnek tartották ennek megfelelő konkrét gaz
dasági programok készítését és indítását.

A fentiekkel, továbbá azzal a problémával összefüg
gésben, hogy az Alföld az ország legcsapadékszegé- 
nyebb része és ez a helyzet a mainál szárazabb éghajla
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ti zónába kerülés miatti aszályosodás következtében 
még tovább romlik — nagy hangsúlyt kapott a vitá
ban a vízgazdálkodás, a vízkészletek és a fejlesztési 
lehetőségek összevetése, alkalmazkodási stratégia ki
dolgozásának szükségessége.

Mindezek az akadémiai és nem akadémiai kutató
helyek számára további kutatási témák és projektek 
meghatározását igénylik, melyekhez a tudományos 
osztályok adhatnak ajánlásokat.

Az építendő, illetve építés alatt levő autópályák 
környezeti hatásának vizsgálatát többen hiányolták és 
ezirányú kutatásokat javasoltak. Más felszólalók sze
rint ezzel az MTA külön ne foglalkozzék, mert ezek 
környezeti hatástanulmányának elkészítése a beruhá
zó feladata.

Eszmecsere alakult ki az Alföld hagyományos tele
pülési arculatának megőrzéséről. Egyes felszólalók ha
tározott szövegezést javasoltak a hagyományos tele
pülési arculat megőrzése érdekében. Mások szerint 
viszont vigyázni kell, hogy ne olyat őrizzünk meg, ami 
kényszerű szegénységből született és megmaradt. He
lyes a konzerválás, de meg kell határozni, hogy mi a 
megtartható, illetve megtartandó, és mi jön a „régi” 
helyére, ha az nem menthető. Szükséges tehát az érték- 
megőrzés és modernizáció kettősségében a helyes 
arány kialakítása.

Többen rámutattak arra, hogy az Alföld Kutatási 
Program, továbbá a korábban elhatározott, az MTA 
által végzendő és a nemzet számára nagyjelentőségű 
más kutatási feladatok — mint pl. a biodiverzitás meg
őrzés nemzeti stratégiájának kialakítása, az aszályhely
zet, a jelenkori agrárproblémák és agrártudomány, a 
területfejlesztés modernizációja, stb. — új feladatként 
jelentkeznek 1994-re, ezek végzésére azonban az MTA- 
nak erőforrásai nincsenek, ezért fokozott anyagi tá
mogatásra van szükség. Erre javasolták felhívni a kor
mányzat figyelmét a költségvetési tárgyalások során.

Az alkalmi bizottság elnöke a felszólakásokra adott 
válaszában szükségesnek tartotta a kutatások folyta
tását és ehhez kérte, hogy a tudományos osztályok 
ajánljanak kutatási projekteket, témákat az akadémiai 
és nem akadémiai kutatóhelyek számára egyaránt.

Az Alföld „másságát” illetően emlékeztetett arra, 
— amit bevezetőjében is említett — hogy az ország 
más régióira is el kell végezni ugyanilyen komplexitású 
kutatásokat, sőt az összefüggések miatt a kutatást a 
Kárpát-medence egészére kellene elvégezni — különö
sen kiemelve a vízproblémát — de ezek nemzetközi 
együttműködést igényelnek, ami nem ennek az anyag
nak a kompetenciája.

Az aszállyal kapcsolatban rámutatott, ez visszatérő 
jelenség és nem baj, hogy olyan intézmények is közre
működtek a kutatásban, amelyek nem az Alföldön 
működnek, de az alföldieké volt a döntő szerep.

Egyetértett, hogy a kelet-nyugati autópálya ügyé
ben megalapozott hatástanulmány szükséges.

A települési arculat megőrzésével kapcsolatban fel
hívta a figyelmet arra, hogy szerencsére van még mit 
megőrizni, ezért azokat állítsuk is helyre, de gondos
kodni kell használatukról is.

Egyetértett azzal, fel kell vetni az 1994. évi költ
ségvetési tárgyalásokon, hogy az Alfölddel és a nem
zet szempontjából nagyjelentőségű, előzőekben em
lített, interdiszciplináris kérdések kutatásához az 
Akadémiának külön anyagi támogatásra van szük
sége, mert ennek hiányában a kutatások nem végezhe
tők el.

Az Akadémia elnöke a vita összefoglalójában:
— köszönetét mondott a megalapozó dokumentumo

kat és a jelen előterjesztést kidolgozó kollektívák
nak az alapos és színvonalas munkáért.

— Kiemelte, hogy ez a munka jól illeszkedik a nemzet 
számára nagyjelentőségű azon interdiszciplináris 
kérdések sorába, amelyek kidolgozását az MTA 
szükségesnek tartja, de amelyeknek kutatásához 
erőforrásai nem elegendőek, ezért már 1994-re is 
fokozott anyagi támogatást igényel a kormányzat
tól. Ezt szükségesnek tartja exponálni a költségve
tési tárgyalásoknál.

— A települési arculat megőrzésével kapcsolatban rá
mutatott, nem kell mindent mindenáron konzer
válni, hanem az értékmegőrzés és a modernizáció 
tekintetében olyan összhangot kell teremteni, 
amely jól illeszkedik Európába.

— A további munkát illetően javasolta, a vitában 
elhangzottak hasznosítását, és azt, hogy a vidék 
részesüljön a részvételt illetően több előnyben, mint 
a főváros.

— Egyetértett azzal, hogy az Alföldet nem lehet ön
magában vizsgálni, hanem hasonló komplexitású 
vizsgálatot kellene végezni az ország más régiói 
tekintetében is, de kívánatos lenne több kérdésben, 
nemzetközi együtmüködéssel, a Kárpát-medence 
egészére nézve végezni a kutatásokat.

Az Elnökség 44/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. köszönetét fejezi ki az Alföld Kutatási Program elem

zéseit, megalapozó tanulmányait, fejlesztési koncep
cióját és a jelen előterjesztést kidolgozó kollektívák
nak alapos és színvonalas munkájukért,

2. egyetért az Alföld Kutatási Program eredményei alap
ján megfogalmazott regionális fejlesztési ajánlásokkal, 
s azokat a kormányzatnak is elfogadásra, megvalósí
tásra javasolja,

3. kiemelten fontosnak tartja és javasolja a Kormánynak 
egy teljes és intézményrendszerében is újra definiált 
Alföldfejlesztési program kidolgozását és ehhez szük
ségesnek ítéli a régió koordinált, interdiszciplináris 
szemléletű kutatásainak folytatását a vitában elhang
zottak figyelembevételével, ehhez a maga eszközeivel, 
s elsősorban az MTA Regionális Kutatások Központ
ja Alföldi Tudományos Intézete tevékenységének a 
megerősítésével kíván hozzájárulni,

4. kiemelt regionális kutatási irányoknak elsősorban a 
következőket javasolja:
— az Alföld komplex agrárhasznosítása új irányainak 

kidolgozása, a tájintézetek újraélesztésével,
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— az Alföld nagyrégió nemzetközi integrációs lehető
ségeinek feltárása, kimunkálása, különös tekintet
tel a Közös Piac regionális fejlesztési projektjeihez 
való kapcsolódás lehetőségeire,

— a lokális és regionális gazdasági és területfejlesztési 
szabályozás (adórendszer, kamatpolitika, elosztási 
rendszerek, stb.) új lehetőségeinek a kidolgozása és 
hatásvizsgálatai az Alföldön,

— a fenntartható fejlődés kistérségi alapú megszerve
zésének modell-vizsgálatai tipikus alföldi területe
ken, különös tekintettel a területhasznosítás és -fel- 
használás környezeti változásaira, kritériumaira, a 
gazdaság- és településfejlődés adottságaira, a helyi 
társadalom identitására és innovatív képességére,

— a Tisza, mint az Alföld tengelye.
A további kutatási irányok kijelöléséhez ki kell kérni 
az illetékes szakbizottságok (talajtani, vízgazdálkodá
si, stb.) ajánlásait.

5. Az Elnökség megállapítja, hogy a régió további kuta
tásait egy regionális tudományos adat-, információs- 
és térinformatikai számítógépes rendszer foghatná 
össze egységes regionális felhasználhatóságot is bizto
sító rendszerbe. Ezzel együtt, előbb mintaterületeken, 
majd az egész Alföldre szükséges létrehozni egy tájér
tékelő, környezet- és természetvédelmi célokat szolgá
ló tudományos értékű monitoring rendszert is.

6. Szükségesnek tartja felhívni a Kormány figyelmét ar
ra, hogy:
— az Alföldet nem lehet önmagában vizsgálni, hanem 

hasonló komplexitású vizsgálatokat kell végezni az 
ország más régiói tekintetében is, de kívánatos len
ne több kérdésben, nemzetközi együttműködéssel, 
a Kárpát-medence egészére nézve végezni a kutatá
sokat;

— az Alfölddel kapcsolatos kutatások folytatása, il
letve a szükséges új kutatások, illetve programok 
indítása anyagi, technikai feltételeinek megteremté
séhez az MTA folyamatosan csökkenő erőforrásai 
nem elegendőek, anyagi megalapozás nélkül pedig 
a kutatások elvégzésének nincs realitása.

Az Elnökség felkéri a főtitkárt, hogy az 1994. évi költség- 
vetési tárgyalásokon az Alföldkutatás és a nemzet szem
pontjából nagyjelentőségű más interdiszciplináris kérdé
sek (biodiverzitás megőrzés nemzeti stratégiájának kiala
kítása, az aszály-helyzet, a jelenkori agrárproblémák és 
agrártudomány, stb.) kutatása anyagi igényeinek kielégí
tése érdekében a szükséges lépéseket tegye meg.

Javaslat az 1994. évi Kossuth- és 
Széchenyi-díjakra

Az 1994. évben adományozandó Széchenyi- és Kos- 
suth-díjakra teendő akadémiai javaslat előkészítésére az 
Elnökség — 38/1993. sz. határozatával — alkalmi bizott
ságot küldött ki, melynek elnöke Halász Béla alelnök, 
tagjai pedig az alelnökök, valamint az Elnökség közgyű
lés által választott tagjai voltak.

A bizottság előterjesztése ismertette a díjakról szóló 
1990. évi XII. sz. törvény és a hozzá kapcsolódó 1025/ 
1990. sz. MT határozat főbb előírásait, majd a tudo
mányos osztályok bevonásával végzett előkészítő mun
kát.

A tudományos osztályokra összesen 25 javaslat érke
zett egyöntetűen Széchenyi-díjra. Közülük az osztá
lyokon 16 javaslat kapott többségi szavazatot, melyek
ből egy megosztott díjra, kettő pedig nagydíjra vonat
kozott.

A bizottság a 16 javaslatból 10 jelölt (köztük egy nagy 
díj) elfogadását ajánlotta elsősorban az Elnökségnek, de 
további 4 jelölt elfogadását is javasolta.

Az osztályokon többségi szavazatot kapott 16 jelöltre 
vonatkozó részletes személyi javaslatok az előterjesztés 
részei voltak.

A vitát Pataki Ferenc r. t. alelnök vezette, mivel az 
MTA elnöke személyében volt érintett, ui. szerepelt a 
jelöltek között.

Az Elnökség, határozatképességének megállapítása 
után (jelen volt 25 szavazásra jogosult) Szavazatszámláló 
Bizottságot küldött ki, melynek elnöke Bökönyi Sándor 
r. t., tagjai pedig Láng István r. t. és Solymosi Frigyes r. 
t. voltak.

Az Akadémia elnöke — hivatkozva az Elnöki Kollégi
um állásfoglalására, mely szerint a 27/1992. sz. elnökségi 
határozattal összhangban most is tisztázandó a Kossuth- 
és Széchenyi-díj Bizottsággal, hogy az MTA elnöke e 
tisztségének ideje alatt jelölhető-e Díjra, illetve Nagydíjra 
— bejelentette, hogy a Bizottságtól pozitív választ ka
pott.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy az 1025/1990. sz. 
MT határozat tételesen sorolja fel mely szervezetek ter
jeszthetnek elő javaslatot a Kossuth- és Széchenyi-díj 
Bizottsághoz. Eszerint az MTA részéről egyedül az El
nökség jogosult erre. Szükséges tehát, hogy — úgy mint 
1992-ben — most is az Elnökség terjessze elő — a jogi 
személyként, önállóan, de mint az MTA-val társult intéz
ményként működő — Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémia javaslatait. Mivel a SZIMA most alakítja ki 
javaslatát, felhatalmazást kért, hogy azt az Elnökség 
nevében terjeszthesse tovább, amivel az Elnökség egyet
értett.

A vita során az alkalmi bizottság által nem elsősorban 
javasolt jelöltek mellett is hangzottak el támogató felszó
lalások. Többen javasolták a részletes indoklások szöve
gének további finomítását és főleg a Nagydíjak esetében 
ajelöltek legutóbb kapott Díja után végzett tudományos 
munkájának a kiemelését.

Vita alakult ki atekintetben, hogy az Elnökség Kornai 
János r. t.-t Díjra, vagy Nagydíjra terjessze-e fel, illetve, 
hogy 1994-re ne is terjessze elő, hanem későbbi időpont
ban javasolja Nagydíjra. Az Elnökség úgy foglalt állást, 
a titkos szavazás döntse el, hogy 1994-re Díjra, vagy 
Nagydíjra jelöltessék-e (a szavazólapon aláhúzással jelöl
ve a Nagydíjra vonatkozó kívánságot).

A Szavazatszámláló Bizottság elnöke a vitát követő 
titkos szavazás után a következő eredményt hirdette 
ki:
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Sor
szám Név Javaslat Igen Nem Tartózko

dás

í. KOSÁRY DOMOKOS 
II. 0 . nagydíj 23 0 2

2. HAJDÚ PÉTER I. O. díj 23 1 1
3. T. SÓS VERA Ill/a. O. díj 17 4 4
4. BOR ZSOLT Ill/b. O. díj 21 2 2
5. KLEM ÉNT ZOLTÁN 

IV. O. díj 15 2 8
6. MICHELBERGER PÁL 

VI. 0 . díj 22 0 3
7. LEMPERT KÁROLY 

VII. 0 . díj 19 2 4
8. KONDOROSI ÁDÁM 

VIII. O. díj 24 0 1
*9. KORNAI JÁNOS IX. O. díj 17 1 7
10. GÉCZY BARNABÁS 

X. O. díj 19 1 5
11. SZÉPFALUSY PÉTER 

Ill/b. 0 . díj 6 4 12
12. TOMCSÁNYI PÁL IV. 0 . díj 11 1 12
13. NÁSZ ISTVÁN V. 0 . díj 3 7 13
14. DAMJANOVICH 

SÁNDOR VIII. O. díj 11 4 9

M eg jeg yzé s: *A leadott 25 szavazatból 9 „igen” vonatkozott nagydíjra.

Az Elnökség 45/1993. számú határozata

Az Elnökség:
1. áttekintve a tudományos osztályok javaslatait és meg

vitatva a Kossuth- és Széchenyi-díj odaítélésének elő
készítésére kiküldött alkalmi bizottság ajánlását, kie
melkedő tudományos érdemeik alapján a következő
ket terjeszti fel az 1994. évi Széchenyi Díjra

Kosáry Domokos r. t. II. O. nagydíjra
Hajdú Péter r. t. I. O. díjra
T. Sós Vera r. t. Ill/a. 0. díjra
Bor Zsolt 1. t. Ill/b. O. díjra
Klement Zoltán r. t. IV. O. díjra
Michelberger Pál r. t. VI. O. díjra
Lempert Károly r. t. VII. O. díjra
Kondorosi Ádám 1. t. VIII. 0. díjra
Kornai János r. t. IX. O. díjra
Géczy Barnabás 1. t. X. O. díjra;

2. felkéri elnökét, hogy az Elnökség fenti állásfoglalását 
terjessze a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság elé;

3. felhatalmazza elnökét, hogy a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia javaslatait az MTA Elnöksége 
nevében terjessze a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizott
ság elé.

Tájékoztató
Az MTA által támogatott kutatóhelyek 

felülvizsgálatának eredményéről

A Tájékoztató 1. pontja a kutatócsoportok, illetve 
kutatóhelyek kialakulásának történetét foglalja össze. A 
2. pont a vizsgálat előzményeit és célkitűzéseit, a 3. pont 
pedig a vizsgálat módszereit ismerteti.

A 4. pont a természettudományi terület értékelését 
adja, tudományos osztályok szerinti csoportosításban, 
majd a vizsgálat anyagából levonható következtetéseket 
foglalja össze az alábbiakban:

A felülvizsgálat, bár igen értékes, és a majdani döntése
ket alátámasztani képes tényanyag összeállítására adott 
lehetőséget, célját maradéktalanul nem érhette el. Ez 
számos okra vezethető vissza. Alapvetően az jelentett 
problémát, hogy az egyes kutatócsoportok munkája, te
vékenysége, publikációi stb. nem voltak élesen elkülönít
hetők az egyetem egészének tevékenységétől, illetve az 
egyetemi tanszéken belül és ez az értékelőívek kitöltése 
során aránytalanságokhoz vezetett. A vizsgált terület 
igen heterogén, ezért egy egységes értékelési mód alkal
mazása csaknem reménytelen. A kapott anyag nem tette 
lehetővé a tudományos testületek számára az egyes kuta
tóhelyek valódi szakmai értékelését, — differenciált állás
pont kialakítását. Következésképpen a csoportok szerve
zeti átalakításánál a döntéshozó kénytelen lesz számos 
szubjektív iniciatívára is hagyatkozni.

Az 5. pont a társadalomtudomány értékelését adja, 
ugyancsak tudományos osztályok szerinti csoportosítás
ban, majd a vizsgálat anyagából levonható következteté
seket foglalja össze az alábbiakban:

Egészében megállapítható, hogy a társadalomtudományi 
kutatási támogatások felülvizsgálata nem volt eredmény
telen. Jóllehet az Osztályok állásfoglalásai között nem 
csekély különbséget lehet megállapítani, egészében ezek 
alkalmasak a támogatási rendszer jelentős mértékű átfor
málására, egyben némi lehetőséget kínálnak — legalábbis 
elvileg — a támogatások osztályok közötti átcsoportosítá
sára is. Hozzáteszi, hogy erre feltétlenül szükség van, ha az 
Akadémia illetékesei elfogadják az I. Osztálynak a Tájé
koztatóban körvonalazott azon álláspontját, mellyel vala
mennyi megvizsgált támogatott kutatóhelyét az „A” kate
góriába sorolta, vagyis síkraszállt a támogatások megtar
tása és egyben a ráfordítható összegek felemelése mellett.

A társadalomtudományi terület felülvizsgálatának 
szembeszökő sajátossága, hogy az már a közeli 1994. 
január 1-i fordulóponttal lehetőséget kínál a támogatá
sok nem jelentéktelen mértékű átstrukturálására.

A Tájékoztató Összefoglalás c. fejezete megállapítja, 
hogy a támogatott kutatóhelyek helyzetét, a jövőbeni 
működésűk koncepcióját számos alkalommal tárgyalta 
Főtitkári Értekezlet, illetve az AKB. Az MTA Elnöksé
gének javaslatára a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy e 
kutatóhelyek akadémiai támogatásának elsődleges célja 
az eredményesen tevékenykedő tudományos iskolák 
megteremtése, illetve azok működési feltételeinek biztosí
tása, kiegészítése. Egyidejűleg javaslat is készült a támo
gatási rendszer átalakítására, mely a jövőben előtérbe 
helyezné a pályáztatás módszerét.

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség azonos álláspon
tot képviselt abban, miszerint az MTA jelenléte az egye
temeken rendkívül fontos. Az MTA vezetőinek látogatá
sa az egyetemeken ezt megerősítette. A támogatást to
vábbra is folyósítani kell, azonban alapvető változtatá
sokra van szükség. Az 1993. januári elnökségi előterjesz
tés megfogalmazta a pályáztatás módszerét, azonban 
ezideig e témában érdemi előrelépés még nem történt.
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A Tájékoztatónak öt melléklete volt, melyek összefog
lalóan, tudományáganként! (természet- és társadalomtu
domány) bontásban, valamint az osztályoknak megfelelő 
tudományterületenként, továbbá egyetemenként s azon 
belül kutatóhelyenként mutatják be ábrák és táblázatok 
formájában, abszolút számokban, illetve részesedési ará
nyokban a kutatóhelyek számát, pénzügyi támogatását, 
összes létszámát és kutatói létszámát, szabadalmakkal, 
értékesített termékekkel, publikációkkal, idézettséggel, 
disszertációk és diploma munkák számával, külföldi és 
hazai tudományos tisztségekkel összefüggő adatokat. 
Mindezeket fajlagos mutatók formájában is (pl. egy ku
tatóra vetített Ft támogatás, hazai és külföldi tisztségek 
száma, oktatásban és projektekben való részvétel), stb.

A Tájékoztató függelékei voltak „A támogatott ku
tatóhelyek részére pályázati rendszer kidolgozása” c. 
2/1993. sz., valamint „A támogatott kutatóhelyek pályá
zati rendszerben történő támogatásával kapcsolatos te
endők” c. 9/1993. sz. elnökségi határozatok.

Az előterjesztő — az MTA főtitkára — bevezetőjében 
elmondta, hogy a Tájékoztató inkább visszatekintés, 
mint előre nézés. A tudományos osztályok értékelő mun
káját illetően kiemelte, hogy az Orvosi Tudományok 
Osztálya igen karakterisztikus véleményt adott.

A vita során többen is rámutattak arra, hogy a támo
gatott kutatóhelyek személyhez kötötten jöttek létre, s 
bár a kedvezményezett kutató időközben elhunyt, más
helyre került, a támogatás maradt az eredeti helyen pedig 
az „utódok” — sok esetben — a korábbinál lényegesen 
szerényebb teljesítményt nyújtanak.

Elhangzott, hogy a felülvizsgálat eredményével és a 
kutatócsoportok jövőjével kellett volna, illetve kell fog
lalkozni. Ezzel kapcsolatban merült fel, hogy a termé
szettudományi kutatóhelyek 3. sz. melléklet szerinti táb
lázatai igen sok adatot tartalmaznak, de nem derül ki, 
hogy azok között melyek alkalmasak nemzetközi össze
hasonlításra. A nemzetközi értékelés által elfogadott leg
fontosabb adatokat kellett volna, illetve kell elkészíteni 
és közölni, azokat a kutatás értékelő bizottság dolgozza 
fel, végezzen valós értékelést, megjelölve a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottakat és így befejezve az értékelő 
munkát, a támogatás mértéke a teljesítmény alapján ha
tározandó meg.

Más vélemény szerint nem a felmérést, hanem az érté
kelést kell befejezni.

Megint más vélemény szerint a döntésre váró kérdése
ket kell felmérni és mérlegelni, de az akadémiai törvény, 
ill. a rendelkezésre álló pénz ismerete nélkül még ne 
történjék döntés. Ilyen felmérendő kérdések lehetnek; a 
természet és társadalomtudomány támogatási aránya 
— arra is figyelemmel, hogy a természettudományoknál 
intézeti méretű kutatócsoportok is vannak, a társada
lomtudománynál pedig egyes személyek —; egyes szemé
lyeket vagy olyan területeket támogassunk, illetve fejlesz- 
szünk az egyetemeken, amelyeknek nincs intézeti bázisa; 
a társadalomtudomány területén mi a helyesebb: kon
centrált támogatás, illetve fejlesztés (a felszólaló ezt tá
mogatta) vagy sok kutatóhely támogatása. A fokozott 
támogatás azonban ne az intézetektől történő pénzelvo
nással valósuljon meg.

A hogyan továbbra szükséges tehát koncentrálni, s a 
nemzetközi tapasztalatok alapján — melyre példák is 
elhangzottak — a támogatás fejlettebb módszereit — 
mint pl. pályázat, alapítvány, stb. — szükséges alkalmaz
ni és így kilépni a korábbi struktúrából.

A pályáztatással a felszólalók egyetértettek, rámutat
tak annak fontosságára az újonnan jelentkező feladatok
kal (pl. az Alföld-kutatás) kapcsolatban is, felhívták a 
figyelmet a pályázatok és a felmondás összehangolásá
nak szükségességére. Egy felszólaló véleménye szerint az 
intézetek egyes részlegeit, illetve az azonos nagyságú ki
sebb intézeteket egyaránt pályáztassuk, mert ez a korsze
rű és nem szükséges a kutatócsoportok pályáztatása.

Több felszólalót aggodalommal töltöttek el az olyan 
felvetések, illetve javaslatok, hogy még hosszabb ideig 
follyanak felmérések, vizsgálatok és azután szülessék 
döntés. Elmondták, hogy osztályuk kialakította értékelé
si módszerét, mely alapján összehasonlíthatók voltak az 
intézmények, illetve az egyes kutatók munkái és annak 
alapján kialakították állásfoglalásukat, több esetben 
együtt tárgyalva az intézeteket és a támogatott kutatóhe
lyeket. Minden osztálynak — hangzott el — meg kell 
tudni határoznia hol kell restrikció, vagy redukció.

Egy felszólaló felhívta a figyelmet a vidék—Budapest 
támogatási arány javításának fontosságára és a közalkal
mazotti törvény bérskálája 1994. évi bevezetéséből adó
dó várható problémákra.

A kérdésekre, illetve felszólalásokra adott válaszok 
során elmondták, hogy az intézetek, illetve támogatott 
kutatóhelyek együtt történő átvilágítása azért nem volt 
lehetséges, mert a két kutatóhely típusnál más-más mód
szert kellett alkalmazni, s egyébként is csak 3-4 hónap 
volt a kettő közötti időkülönbség, és volt osztály amely
nél együttes tárgyalásra került sor.

A 3. sz. melléklet sok adatára pedig azért volt szükség, 
mert különböző igények jelentkeztek. A főosztályok az 
adatokat változtatás nélkül adták át a tudományos osz
tályoknak.

A főtitkár válaszában hangsúlyozta, hogy az eddigi 
munka nem olyan negatív, mint ahogy a vitából gondolni 
lehet. Az osztályok az eddigi információk alapján több 
határozott kemény döntést is hozhattak volna.

Az eddigi munka nem gesztus akar lenni a politika felé 
— ahogy egy felszólalásban elhangzott — hanem kis 
lépésekkel elkezdett haladás a tudomány érdekében, arra 
is figyelemmel, hogy a kutatók is mielőbb döntést szeret
nének, hogy utána nyugodtan dolgozhassanak.

A pályáztatás 1994. első felében elkezdődik, ennek 
módszerét az Elnökség elé kívánja terjeszteni az akadé
miai törvény elfogadása után. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy nemcsak az adatok alapján hozhatók döntések. 
Lehetséges, hogy egyes esetekben az elért kutatási ered
mények alapján el lehet tekinteni a pályáztatástól.

Az akadémiai törvény megszületése után létrehozandó 
kuratóriumok remélhetőleg határozottan fognak dön
teni.

Az Akadémia elnöke összefoglalójában rámutatott ar
ra, hogy egy folyamat megkezdéséről és nem befejezésé
ről van szó, melynek igen lényeges részét jelentő pályáz
tatás módszerei az Elnökség elé kerülnek. A beterjesztett
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határozati javaslat elfogadását ajánlotta, melyet az El
nökség elfogadott.

Az Elnökség 46/1993. számú határozata

Az Elnökség
1. tudomásul veszi az előterjesztésben lévő összefoglaló 

értékelését;
2. felkéri a főtitkárt, hogy a munkát „A támogatott kuta

tóhelyek részére pályázati rendszer kidolgozása” c. 
2/1993. sz., illetve az ezzel összefüggő 9/1993. sz. el
nökségi határozatok szellemében folytassa tovább.

A Magyar Tudományos Akadémia 1993. évi 
Almanachjának tartalma és szerkezete

Az Almanach szerkesztésére 10/1993. sz. elnökségi ha
tározattal létrehozott bizottság előterjesztésére az Elnök
ség 40/1993. szám alatt
— felhatalmazta a Szerkesztőbizottságot, hogy az aka

démikusokra vonatkozó, az 1991. évi Almanach ada
taival azonos tartalmú kérdőív alapján az adatgyűj
tést megkezdje;

— a minősítettek névsorának elhagyásáról vagy Függe
lékben történő közreadásáról döntését a jóváhagyott 
akadémiai törvény ismeretében látta célszerűnek. A 
névsor közreadása esetében sem tartotta azonban 
szükségesnek a minősítettekre vonatkozó névmutató 
készítését.

A fenti határozattal elfogadott kérdőív alapján az aka
démia rendes és levelező tagjainak adatai nagyobb rész
ben beérkeztek az szerkesztőhöz; az adatok kiegészítése 
a tudományos osztályok által elkészítendő szak- és mun
kabizottsági összetétel alapján végezhető el. A minősítet
tek névsorának összeállítását az 1993. december 31-i 
állapotnak megfelelően a Tudományos Minősítő Bizott
ság vállalta, miután az 1991. évi Almanach adatait folya
matosan „karban tartja” és a számítógépes nyilvántartás 
alapján a névmutató összeállítása is megoldható; a kiad
vány külön köteteként való TMB-adatok megjelenését a 
TMB Titkársága elfogadhatónak tartja.

Az 1993. évi Almanach tartalmára és szerkezetére — a 
fentiek szem előtt tartásával és a Szerkesztőbizottsághoz 
időközben eljutott javaslatok figyelembevételével — ter
jesztette javaslatát az Elnökség elé a Szerkesztőbizottság.

A Szerkesztőbizottság elnöke bevezetőjében javasolta, 
hogy az Almanach sorolja fel a tudományos osztályok 
gondozásában lévő kitüntetéseket, illetve díjakat és ala
pítványokat, továbbá, hogy most jelenjék meg utoljára 
az Akadémia tagjainak teljes fényképanyaga, s a későb
biekben csak az új tagok képeit közöljük. Az előterjesz
téssel összhangban javasolta még, hogy a tudományos 
minősítés adatai külön kötetben jelenjenek meg. Nem 
támogatta viszont azt a korábban felmerült elgondolást, 
hogy az Almanach informáljon az Akadémia tagjainak 
működéséről, ezt ui. az MTA Könyvtára tartja nyilván, 
így a megjelentetésről is ott kell gondoskodni.

Az Elnökség tagjai egyetértettek azzal, hogy az Alma
nach egészüljön ki az osztályok gondozásában lévő ki
tüntetésekkel, illetve díjakkal és alapítványokkal, továb
bá, hogy minden „régi és új” tag fényképe jelenjék meg. 
A későbbi Almanachokra vonatkozóan azonban az El
nökség most nem kívánt állást foglalni.

Eszmecsere alakult ki a tudományos minősítés adatai
nak közlését illetően. Egyes vélemények szerint a TMB, 
Titkársága és Szakbizottságai adatait a külön kötet se 
tartalmazza, más vélemények szerint viszont az Alma
nach sorolja fel — az akadémiai törvény megjelenéséig 
— még létező TMB, Titkársága és Szakbizottságai ada
tait, és a külön kötet a minősítetteket tartalmazza.

Az Elnökség 47/1993. számú határozata

1. Az Elnökség az Akadémia 1993. évi Almanachjának 
szerkezetét, illetve tartalmát a következők szerint 
hagyja jóvá

1.1 Az MTA tagjai
Rendes tagok (fényképpel)
Levelező tagok (fényképpel)
Külső tagok (fényképpel)
Tiszteletbeli tagok (amennyiben fényképük a 

kézirat leadásáig beszerezhe
tő: fényképpel; nem teljes kép
anyag esetében: fénykép nél
kül)

1.2 Az MTA testületéi
Az MTA elnöksége
Az MTA elnökének tanácsadó testületé
Közgyűlési bizottságok
Területi bizottságok, szakbizottságok
Elnökségi bizottságok
Más főhatóságokkal közös bizottság
Központi folyóiratok
Az elnökséghez közvetlenül tartozó, nem kor
mányzati nemzetközi tudományos szervezetek 
magyar nemzeti bizottságai 
Az MTA Elnöksége által adományozott kitünte
tések és alapítványok

1.3 Az MTA tudományos osztályai
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

— Tudományos bizottságok, munkabizottsá
gok

— Nem kormányzati nemzetközi tudományos 
szervezetek magyar nemzeti bizottságai

— Az Osztály által adományozott kitüntetések 
és alapítványok

— Tudományos társaságok
— Az Akadémia gondozásában megjelenő fo

lyóiratok
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

— Tudományos bizottságok, munkabizottságok
— Nem kormányzati nemzetközi tudományos 

szervezetek magyar nemzeti bizottságai
— Az Osztály által adományozott kitünteté

sek és alapítványok
— Tudományos Társaságok
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— Az Akadémia gondozásában megjelenő fo
lyóiratok

III/A Matematikai Tudományok Osztálya
— Tudományos bizottságok, al- és munkabi

zottságok
— Nem kormányzati nemzetközi tudományos 

szervezetek magyar nemzeti bizottságai
— Az Osztály által adományozott kitünteté

sek és alapítványok
— Az Akadémia gondozásában megjelenő fo

lyóiratok
III/B Fizikai Tudományok Osztálya

— Tudományos bizottságok, al- és munkabi
zottságok

— Nem kormányzati nemzetközi tudományos 
szervezetek magyar nemzeti bizottságai

— Az Osztály által adományozott kitüntetések 
és alapítványok

— Az Akadémia gondozásában megjelenő fo
lyóiratok

IV. Agrártudományok Osztálya
— Tudományos bizottságok
— Nem kormányzati nemzetközi tudományos 

szervezetek magyar nemzeti bizottságai
— Az Osztály által adományozott kitüntetések 

és alapítványok
— Tudományos Társaság
— Az Akadémia gondozásában megjelenő fo

lyóiratok
V. Orvosi Tudományok Osztálya

— Tudományos bizottságok
— Nem kormányzati nemzetközi tudományos 

szervezetek magyar nemzeti bizottságai
— Az Osztály által adományozott kitüntetések 

és alapítványok
— Az Akadémia gondozásában megjelenő fo

lyóiratok
VI. Műszaki Tudományok Osztálya

— Tudományos bizottságok és albizottságok
— Nem kormányzati nemzetközi tudományos 

szervezetek magyar nemzeti bizottságai
— Az Osztály által adományozott kitüntetések 

és alapítványok
— Az Akadémia gondozásában megjelenő fo

lyóiratok
VII. Kémiai Tudományok Osztálya

— Tudományos bizottságok és munkabizott
ságok

— Nem kormányzati nemzetközi tudományos 
szervezetek nemzeti bizottságai

— Az Osztály által adományozott kitüntetések 
és alapítványok

— Az Akadémia gondozásában megjelenő fo
lyóiratok

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
— Tudományos bizottságok
— Nem kormányzati nemzetközi tudományos 

szervezetek magyar nemzeti bizottságai
— Az Osztály által adományozott kitüntetések 

és alapítványok

— Az Akadémia gondozásában megjelenő fo
lyóiratok

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
— Tudományos bizottságok
— Nem kormányzati nemzetközi tudományos 

szervezetek magyar nemzeti bizottságai
— Az Osztály által adományozott kitüntetések 

és alapítványok
— Tudományos társaságok
— Az Akadémia gondozásában megjelenő fo

lyóiratok
X. Földtudományok Osztálya

— Tudományos bizottságok, al- és munkabi
zottságok

— Nem kormányzati nemzetközi tudományos 
szervezetek magyar nemzeti bizottságai

— Az Osztály által adományozott kitüntetések 
és alapítványok

— Tudományos társaság
— Az Akadémia gondozásában megjelenő fo

lyóiratok
1.4 Az MTA elnökei és főtitkárai az alapítás óta
1.5 Az MTA elhunyt tagjai 1991. január 1-je óta
1.6 Az MTA Titkársága és bizottságai
1.7 Az MTA által adományozott kitüntetések
1.8 Az MTA kutatóhelyei

Társadalomtudományi kutatóhelyek 
Természettudományi kutatóhelyek 
Az MTA által támogatott kutatóhelyek
— Társadalomtudományi tanszéki kutatócso

portok
— Természettudományi egyesített kutatási szer

vezetek
— Természettudományi tanszéki kutatócso

portok
1.9 Az MTA egyéb intézményei

Az MTA Könyvtára
Az MTA Kutatás- és Szervezetelemző Intézete 
Az MTA Nemzetközi Együttműködési Irodája 
Az MTA vállalatai, vállalkozásai 
Szolgáltató szervek 
Jelentős akadémiai érdekeltségek 
Szociális intézmények

1.10 Névmutató

2. Az Elnökség ajánlja a TMB-nek, hogy a minősítésre, 
illetve a minősítettekre vonatkozó adatokat állítsa 
össze és az külön kötve, az Almanachhoz kapcsoltan 
jelenjék meg.

•

Az Elnökség egyéb állásfoglalásai

Az Elnökség jóváhagyólag tudomásul vette:
— az Akadémia elnökének, főtitkárának és főtitkárhe

lyettesének szóbeli tájékoztatóját az akadémiai tör
vénytervezet helyzetéről;

— a Matematikai Tudományok Osztálya elnökhelyette
sének bejelentését, mely szerint az osztály — a 
36/1993. sz. elnökségi határozat felhatalmazása alap



1993. december 17. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 159

ján — Császár Ákos r. t.-t delegálja a Magyar Tudo
mány Szerkesztőbizottságába;

— a Területi Akadémiai Bizottságok ujjáválasztásáról 
szóló tájékoztatót, mely szerint a választások október 
31-ig megtörténtek.

E szerint:

Debreceni Akadémiai Bizottság

Elnök: Berényi Dénes r. t.
Alelnökök: Rák Kálmán, az orvostud. doktora

Tamás Attila, az irodalomtud. doktora 
Tudományos titkár: Gál Botond theológiai pro

fesszor

Miskolci Akadémiai Bizottság

Elnök: Terplán Zénó lev. tag 
Alelnökök: Bocsa Iván lev. tag

Kozák Imre, a műsz. tud. dr.
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye képvi
seletében)
Orbán Sándor, a bioi. tud. kand.
(Heves megye képviseletében)
Szabó Zoltán, az orvostud. kand. 
(Nógrád megye képviseletében) 

Tudományos titkár: Ujszászy László, az orvostud.
kand., a Miskolci Megyei 
Kórház osztályvezető főor
vosa

Pécsi Akadémiai Bizottság

Elnök: Flerkó Béla r. t.
Alelnökök: Ormos Mária r. t., ált. elnökh.

Horn Péter lev. t.
Méhes Károly lev. t.

Tudományos titkár: Orbán József főisk. tanár, 
a müsz. tud. kand.

Szegedi Akadémiai Bizottság

Elnök: Telegdy Gyula lev. t.
Alelnökök: Burgert Kálmán r. t.

Farkas Tibor lev. t.
Tandori Károly r. t.

Tudományos titkár: Balogh Tibor főisk. tanár, 
a fii. tud. kand.

Veszprémi Akadémiai Bizottság

Elnök: Salánki János r. t.
Alelnökök: Ádám Antal r. t.

Sáringer Gyula lev. t.
Orosz Sándor, a neveléstud. dr. 

Tudományos titkár: Hlavay József, a kémtud. dr.

— az Elnökség 1993. szeptember 28-i ülése óta eltelt 
időszak legfontosabb akadémiai eseményeiről szóló 
beszámolót.

Budapest, 1993. november 10.

Kosáry Domokos

KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Feltalálók Egyesülete, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és az Országos Találmányi Hivatal 
közreműködésével és a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma támogatásával pályázatot hirdet az 1994. 
évi külföldi találmányi kiállításon való kedvezményes részvételre.

A pályázat célja, kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítani 1994-ben az alábbi kiállításokon:

22. Nemzetközi Találmányi Szalon,
Genf, április 15—24.

Feria de los Inventos,
Buenos Aires, augusztus

Concours Lépine Találmányi Kiállítás,
Párizs, április

INPEX X.,
Pittsburg (USA), május

IENA’94
Nürnberg, november

EURÉKA’94,
Brüsszel, november

A pályázatot bármely magyar természetes, illetve jogi személy (feltaláló, cég, intézet) benyújthatja. Ha szolgálati 
találmánnyal nem a szabadalomra jogosult pályázna, hanem a feltaláló(k), abban az esetben a pályázathoz mellékelni 
kell a szabadalmas (pl. az intézmény igazgatója) hozzájárulását tartalmazó okiratot is.

A pályázat nyertesei kiállításonként és témánként — a Bíráló Bizottság döntésétől függően — kedvezményes 
költséggel állíthatnak ki. A kedvezmény magában foglalja a kiállítási területbért, a nevezési díjat, az installációt, a 
biztosítást, a vámolást, a szállítást, a technikai és az információs szolgálat költségeihez való hozzájárulást.

A pályázatra új termék, műszaki szellemi alkotás nyújtható be, függetlenül jogi oltalmazása helyzetétől.
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A legkisebb bérelhető terület 2 négyzetméter. A pályázónak kell biztosítani a kész kiállítandó anyagot (poszter, 
termék, modell, video stb.).

A beérkezett pályaműveket a Magyar Feltalálók Egyesülete, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, az Országos 
Találmányi Hivatal, a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület és a Magyar Innovációs Kamara által felkért személyekből 
megalakított bíráló bizottság értékeli. A pályaművek értékelésénél előnyben részesülnek azok a találmányok, amelyek 
külföldi hasznosítása, értékesítése várható, és méltón képviselik a magyar feltalálói tevékenységet.

A pályázatokat a mellékelt pályázati jelentkezési lap alkalmazásával kell eljuttatni az Egyesület címére. Több 
pályázat esetén a jelentkezési lapot témánként külön-külön kell kitölteni.

Feladási határidő: 1994. január 7.
Eredményhirdetés: 1994. február 15.

A határidő után beérkezett, illetve a részvételi feltételeknek nem megfelelő pályaműveket nem veszik figyelembe. A 
meghirdetők a pályázati anyagot csak külön kérelem esetén juttatják vissza a pályázó(k)nak.

A pályázattal kapcsolatban szóbeli felvilágosítás kérhető: a 121-5885 telefonszámon.

MTA Titkárság Pénzügyi Főosztálya



1993. december 17. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ 161

Nyilvántartó szám (A pályázati titkárság tölti ki.)

Pályázati jelentkezési lap
az 1994. évi külföldi találmányi kiállításokon 

való kedvezményes részvételre

Cím: Magyar Feltalálók Egyesülete 1062 Budapest, Andrássy út 117. 

1. A téma (találmány, új termék) megnevezése: ..................................

2. A pályázó adatai:

A pályázó neve:........................................................................................................................................................

A pályázó címe (irányítószámmal): ........................................................................................................................

A pályázó telefonszáma: ..................................................................  telefaxa: ......................................................

A szabadalom jogosultjának, illetve a szabadalom bejelentőjének neve és címe, ha nem azonos a pályázóval:

3. A kiállítás helye: (a részvételi szándékot X-szel jelölje)
^  22. Nemzetközi Találmányi Szalon, Genf, április 15—24. 

Concours Lépine Találmányi Kiállítás, Párizs, április 
| | INPEX X., Pittsburg (USA), május

]] Feria de los Inventos, Buenos Aires, augusztus 

J IENA ’94., Nürnberg, november 

| | EURÉKA ’94., Brüsszel, november

4. A bemutatás módja: (X-szel jelölje)
□  Poster mérete:............................................................  négyzetméter

□  Tárgy mérete: hosszúság: ........................................... centiméter

szélesség: ..........................................................  centiméter

magasság:........................................................  centiméter

súlya: ...............................................................  kilogramm

□  Video időtartama: ......................................................  perc

□  Prospektus nyelve......................................................  darab: .........

darab:

darab:
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5. Az igényelt terület:............................................................................  négyzetméter

6. Téma (találmány, új termék) jogi oltalmi helyzete:
□  Szabadalmi, használati minta oltalom alatt áll

□  Szabadalmi, használati minta engedélyezési eljárás folyamatban van

7. A pályázat tárgyát képező téma (találmány, új termék) leírása:
Részletesebb ismertetés mellékletként nyújtható be.

8. Mellékletek száma: ............................................ darab

Kelt.: .........................................................  1993.............................................  hó nap

Cégszerű aláírás
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A Magyar Tudományos Akadémia a kezelésére bízott 
magánalapítvány felhasználásával

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díjat

alapított, amellyel támogatni kívánja a fiatal tudomá
nyos kutatók nemzetközi tudományos rendezvényeken 
való részvételét.

A vissza nem térítendő támogatás összege 10 000,— 
Ft-tól 30000,— Ft-ig terjed, és a nemzetközi tudomá
nyos konferenciák részvételi költségeinek (részvételi díj), 
útiköltség, szállásköltség stb.) fedezetéül használható fel.

Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Díjra a Magyar 
Tudományos Akadémia felügyelete alatt álló intézmé
nyeknél tudományos munkakörben dolgozó 30 év alatti, 
egyetemi doktori címmel rendelkező tudományos kuta
tók pályázhatnak.

A pályázatokat az MTA Titkársága Humánpolitikai 
Osztályához (1051 Budapest, Nádor u. 7.) kell benyújta
ni, 1994. január 31-ig.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

— a pályázó nevét, életkorát;
— az egyetemi doktori oklevél számát;
— a munkahely megnevezését, 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;
— a kért támogatás összegét;
— az intézmény vezetőjének javaslatát.

A támogatás odaítéléséről az MTA Ifjúsági Bizottsága 
javaslatára a Bizottság elnöke dönt, 1994. február 28-ig, 
melyről az érintettek névreszóló értesítést kapnak. A 
nyertes pályázók nevét és a támogatás összegét az Aka
démiai Értesítő áprilisi számában tesszük közzé.

Magyar Tudományos Akadémia 
Titkárságának 

Humánpolitikai Osztálya

A GEDEON TIHAMÉR ALAPÍTVÁNY 
DÍJAT TŰZ KI

bauxit-geológia vagy timföld-kémia

tárgykörben kiemelkedő eredményeket elért, a pályázat 
benyújtásakor 42. életévét még be nem töltött szakembe
rek illetve egyetemi hallgatók részére.

A díj két részből áll:

I. Senior díj: kutatók számára, II. Junior díj: egyetemi 
hallgatók számára.

I. Senior díj: Pályázni lehet 1991. január 1. óta hazai, 
vagy külföldi folyóiratokban megjelent közleménnyel,

könyvvel, könyvrészlettel, megadott szabadalommal, 
megvédett egyetemi doktori, illetve kandidátusi érteke
zéssel.

A pályázatot elnyerő 20000—30000,— Ft-os díjban 
részesül.

II. Junior díj: Pályázni lehet tudományos diákköri 
munkával, vagy diplomatervvel.

A pályázatot elnyerő 10000—20000,— Ft-os díjban 
részesül.

Mindkét díjnál a pályamunka a bauxit-feldolgozás, 
timföldgyártás során melléktermékként keletkező anya
gokra (pl. ritkafémek kinyerése, hulladékhasznosítás), a 
timföld különleges felhasználására, környezetvédelmi 
problémák megoldására, a számítástechnika alkalmazá
sára az adott területen is vonatkozhat.

A díjakra többszerzős munkával is lehet pályázni, de 
ebben az esetben a társszerzőktől nyilatkozatot kell kér
ni, hogy a munka milyen hányada a pályázó teljesít
ménye.

A pályázatokat 6 példányban 1994. május 31-ig lehet 
beadni a Budapesti Műszaki Egyetem Tudományos Osz
tályára (1521 Bp. Műegyetem rkp. 3. I. 42.).

A pályázatokat Bírálóbizottság értékeli, amelynek el
nöke a BME rektora, tagjai a Veszprémi Egyetem, a 
Miskolci Egyetem, a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége és a Magyar Tudományos Aka
démia képviselői. A Junior díjra a pályázatokat a tudo
mányos diákköri témavezetők vagy az érdekelt tanszék- 
vezetők bevonásával — konzultánsként — a Senior Bírá
lóbizottság értékeli.

A Bírálóbizottság 1994. augusztus 31-ig dönt a díjak 
adományozásáról, amelyek a tanévnyitón kerülnek át
adásra.

Budapest, 1993. október hó.
Dr. Michelberger Pál 

a kuratórium elnöke

A londoni Royal Society és az MTA közötti együttmű
ködés keretében kandidátusi fokozattal már rendelkező 
40 év alatti kutatók ismét pályázhatnak 1 éves időtarta
mú angliai posztdoktorális ösztöndíjra az 1994/95-ös 
akadémiai évre.

Pályázási határidő: 1994. március 1.

Pályázat beküldésének helye: The Executive Secretary
(Ref: C/EE)
The Royal Society 
6 Carlton House Terrace 
London SW1Y 5AG 
Tel: 071-839 5561/286

További információ és jelentkezési lapok igényelhetők a 
fenti címen, valamint az MTA Nemzetközi Együttműkö
dési Irodán. (1051 Bp. Nádor u. 7. II. em. 247. tel.: 
138-2344/158)

Budapest, 1993. december 1.
Pusztai János 

igazgató
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FOGADÓÓRÁK

Keviczky László, a Magyar Tudományos Akadémia 
főtitkára minden hétfőn 15.30—17 óra között — bár
mely természetű ügyben — fogadóórát tart.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, vala
mint az intézmények vezetőinek más időpontokban is 
rendelkezésére áll.

Szabó János, a Tudományos Minősítő Bizottság elnö
ke szerdán 10—12 óráig tart fogadóórát. Előzetes beje
lentés az 1-173-901 hívószámú telefonon.

Jogi és Igazgatási Főosztály
Tudományos Minősítő Bizottság 

Titkársága





AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja 
Szerkeszti: az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Fősztálya 

1051. Budapest, Nádor u. 7.
Szerkesztő: dr. Demcsik Tamás

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat igazgatója 
A nyomdai munkálatokat az Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat végezte 

Felelős vezető: Zöld Ferenc igazgató — Budapest, 1993., Nyomdai táskaszám: 22615 
Felelős szerkesztő: dr. Demcsik Tamás — Műszaki szerkesztő: Sándor István 

Megjelent: 2,5 (A/5) ív terjedelemben — HU ISSN 0865—9303

Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési 
és Lapellátási Irodánál (HELIR) 1900 Budapest, Lehel út 10/A., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással 

a Postabank Rt. 219-98636, 021-02799 pénzforgalmi jelzőszámra.
Előfizetési díj egy évre 540,— Ft — Példányszámonkénti ára: 45,— Ft


	1993-01-11 / 1. szám
	1993-02-12 / 2. szám
	1993-03-12 / 3. szám
	1993-04-16 / 4. szám
	1993-05-14 / 5. szám
	1993-06-11 / 6. szám
	1993-07-16 / 7. szám
	1993-08-13 / 8. szám
	1993-09-06 / 9. szám
	1993-10-15 / 10. szám
	1993-11-12 / 11. szám
	1993-12-17 / 12. szám
	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	_3���������
	_4���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	66_1�����������
	66_2�����������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������


