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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK 
HATÁROZATAI 

a 2012. szeptember 25-én megtartott üléséről 
___________________________________________________________________________ 

 
41/2012. (IX. 25.) számú  

elnökségi határozat  
 

Az Elnökség tagjai megismerték és elfogadták Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi 
tevékenységéről a Kormány számára készített tájékoztatót, és javasolják annak Kormány elé 
terjesztését. 

 
42/2012. (IX. 25.) számú  

elnökségi határozat  
 

Az Elnökség tagjai jóváhagyják az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa ügyrendjét. 
 

43/2012. (IX. 25.) számú  
elnökségi határozat 

 
Az Elnökség tagjai megismerték és támogatólag tudomásul vették az Akadémiai Aranyérem, az 
Akadémiai Díj, az Akadémiai Újságírói Díj, az Eötvös József-koszorú, a Kossuth- és Széchenyi-díj, 
valamint az állami kitüntetések eljárási rendjére vonatkozó szabályozásokat, és egyetértenek azok 
elnöki határozatban történő kiadásával. 
 

45/2012. (IX. 25.) számú 
elnökségi határozat 

 
Az Elnökség tagjai – áttekintve a tudományos osztályok indokolásait és meghallgatva az MTA 
Kitüntetési és Díjbizottsága javaslatait – titkos szavazással 2012-ben az Eötvös József-koszorút az 
alábbi személyek részére ítélik oda: Sárosi Bálint, Makk Ferenc, Hideg Kálmán, Posgay Károly, Dézsi 
István, Perner Ferenc és Módis László. 
 

46/2012. (IX. 25.) számú  
elnökségi határozat 

 
Az Elnökség tagjai megismerték és elfogadták az Elektronikus Információszolgáltatással 
kapcsolatos tájékoztatást, és egyetértenek a program fejlesztési irányaival. 
 

47/2012. (IX. 25.) számú 
elnökségi határozat 

 
Az Elnökség tagjai megismerték és tudomásul vették az MTA Titkárságának informatikai 
fejlesztéséről szóló tájékoztatást. 
 

48/2012. (IX. 25.) számú  
elnökségi határozat 

 



Az Elnökség tagjai megismerték és támogatólag tudomásul vették a Vezetői Kollégium 2012. 
szeptember 11-i ülésének döntéseiről szóló tájékoztatást. 
 

49/2012. (IX. 25.) számú 
elnökségi határozat 

 
1.  Az Elnökség tagjai egyetértettek az MTA doktora címre benyújtott pályázatoknál a tudományos 

művekre és az idéző művekre érvényesítendő, az MTMT rendszerében alkalmazandó elvekkel az 
előterjesztésben foglaltak szerint. 

 
2. Az Elnökség tagjai felkérik Makara B. Gábor akadémikust, az MTMT Felügyelő Testületének 

elnökét arra, hogy gondoskodjon az MTA doktora cím elnyerésére benyújtott pályázatok 
esetében a jelen előterjesztésben rögzített elvek érvényesítéséről, a tudományos művekre és az 
idéző művekre vonatkozó bibliográfiai útmutatóban az általános alapelvek jelen előterjesztésben 
foglaltakkal összhangban történő rögzítéséről, s ennek mellékleteként az MTMT rendszerében 
megjelölhető közlemények bibliográfiai típusainak és besorolásainak meghatározásáról. 

 
50/2012. (IX. 25.) számú  

elnökségi határozat  
 

1. Az Elnökség tagjai legfeljebb a 2013. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti 
rendelkezésként megállapítják, hogy az akadémikussá választás és a doktori eljárások során az e 
célból működtetett akadémiai adatbázisban rögzített publikációs és hivatkozási adattal 
egyenértékűnek minősülhet az az adat, amely  
a) felsőoktatási intézmény publikációs adatbázisában az akadémiai adatbázisban meghatározott 

fogalmak és rendszer szerinti publikációs és hivatkozási adatként szerepel, és  
b) amely adatok felhasználására (átadására) a felsőoktatási intézmény az MTA Könyvtárával 

megállapodást köt.  
 
2. Az adatbázisok egyenértékűnek minősítésére és az előbbiek szerinti megállapodások fejezeti 

jóváhagyására az Akadémia elnöke jogosult. Az átadott adatok valóságtartalmáért és 
naprakészségéért az adatot szolgáltató felsőoktatási intézmény felelős. 

 


