
______________________________________________________________________ 

 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VEZETŐI KOLLÉGIUMÁNAK 

2012. JÚNIUS 12-EI HATÁROZATAI 
______________________________________________________________________ 

 

34/2012. (VI. 12.) számú  

VK határozat 

 

1. A Vezetői Kollégium tagjai javasolják az egyes tudományos osztályokra jutó nem 

akadémikus képviselők létszámának jóváhagyását az előterjesztésben foglaltak 

szerint: 

 

 

2. A Vezetői Kollégium tagjai javasolják, hogy amennyiben a 2012. június 17-i állapot 

alapján is fennáll annak lehetősége, hogy az elvégzett számítás alapján a köztestületi 

tagok egy része nem tudná gyakorolni szavazati jogát, az Akadémia elnöke az 

együttszavazó bizottságokra tekintettel egyeztessen a tudományos osztályok 

elnökeivel. 

 

3. A Vezetői Kollégium tagjai javasolják az Elnökségnek, hogy a közgyűlési képviselők 

választási bizottsága elnökéül Karádi Istvánt, az MTA doktorát, tagjaiul Mindszenty 

Andreát, az MTA doktorát és Pók Attilát, a történelemtudomány kandidátusát, 

választott elnökségi tagokat bízza meg. (A bizottság titkára: Bertók Krisztina 

főosztályvezető-helyettes, titkársági közreműködők: Csikós Boglárka és Winkler 

Tamás főosztályvezetők.) 

 

4. A Vezetői Kollégium tagjai jóváhagyják a nem akadémikus közgyűlési képviselők 

választási ütemtervét. 

 

5. A Vezetői Kollégium tagjai elfogadják az elektronikus választási rendszer 

informatikai auditját.  

 

6. A Vezetői Kollégium tagjai javasolják az Elnökségnek, hogy az előterjesztésben és a 

mellékletekben foglaltak szerint kérje fel az MTA elnökét a 2013. évi nem 

akadémikus közgyűlési képviselő-választás elindítására.  

 

35/2012. (VI. 12.) számú  

VK határozat 

 

1. A Vezetői Kollégium tagjai Dr. Flerkó Béla Józsefné dr. Bárdos Veronika Ilona 

örökhagyó által a Magyar Tudományos Akadémia Képtárára és a Magyar 

Tudományos Akadémia Pécsi Központjára hagyott két festményt a Magyar 

Tudományos Akadémia nevében és képviseletében eljárva elfogadják, egyidejűleg 

köszönetüket fejezik ki a felajánlásért.  

Osztály I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 

Képviselői 

hely 
17 19 15 20 21 18 19 18 21 16 16 



 

2. A Vezetői Kollégium tagjai egyidejűleg felhatalmazzák a Magyar Tudományos 

Akadémia elnökét arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nevében az örökség 

elfogadásáról nyilatkozzék. 

 

3. A Vezetői Kollégium tagjai felhatalmazzák a Magyar Tudományos Akadémia 

Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának vezetőjét a műalkotások átvételével 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

4. A Vezetői Kollégium tagjainak döntése szerint a műalkotások a Magyar Tudományos 

Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága Pécsi Akadémiai Bizottság 

Titkársága székhelyén kerüljenek kiállításra a következő szöveg feltüntetésével: „dr. 

Flerkó Béla és dr. Bárdos Vera hagyatéka”. 

 

36/2012. (VI. 12.) számú  

VK határozat 

 

1. A Vezetői Kollégium tagjai prof. Jakab Irén örökhagyó által a Magyar Tudományos 

Akadémia Pszichiátriai Gyűjteményére hagyott ingóságokat és pénzösszeget a 

Magyar Tudományos Akadémia nevében és képviseletében eljárva elfogadják, 

egyidejűleg köszönetüket fejezik ki a felajánlásért.  

 

2.  A Vezetői Kollégium tagjai egyetértenek azzal, hogy a hagyatékot a Magyar 

Tudományos Akadémia Pszichiátriai Gyűjteményében helyezzék el, a gyűjteményt 

kezelő MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont szakmai felügyelete mellett. 

 

3. A Vezetői Kollégium tagjai egyidejűleg felhatalmazzák a Magyar Tudományos 

Akadémia elnökét arra, hogy az örökhagyó által rendelt kuratóriumot létrehozza, 

elsőként az alábbi tagokkal: 

- Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese, 

- Sisa József művészettörténész, az MTA BTK Művészettörténeti Intézete 

igazgatója, 

- Mészáros Judit pszichoanalitikus, a Ferenczi Sándor Egyesület elnöke. 

 

4. A Vezetői Kollégium tagjai megállapítják, hogy a kuratórium tagjaival kapcsolatos 

döntések (díjazás, tagok kijelölése és visszahívása, kuratórium működésére 

vonatkozó szabályozások megalkotása, jóváhagyása stb.) meghozatalára az 

Akadémia elnöke jogosult. 

  

5. A Vezetői Kollégium tagjai megállapítják, hogy a felajánlott pénzösszeg és annak 

kamatai is a Pszichiátriai Gyűjtemény működtetésével és a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke által létrehozott kuratórium működésével összefüggő kiadásokra 

fordíthatók. A Vezetői Kollégium tagjai megállapítják továbbá, hogy a felajánlott 

pénzösszeg felhasználásával kapcsolatos döntések meghozatalára a Magyar 

Tudományos Akadémia köztestület és fejezetet irányító szerv képviseletében a 

Magyar Tudományos Akadémia elnöke, illetve az általa meghatalmazott 

testület/személy jogosult. 

 



6. A Vezetői Kollégium tagjai felhatalmazzák a Magyar Tudományos Akadémia 

elnökét, hogy a végrendelet szerinti pénzösszeg felhasználásáról (működési 

költségek, kuratóriumi tagok díjazása stb.) külön intézkedésben döntsön. 

 

37/2012. (VI.12.) számú 

VK határozat 

 

1. A Vezetői Kollégium tagjai a gróf Waldstein János képmását ábrázoló Friedrich von 

Amerling-festmény Magyar Tudományos Akadémia általi megvásárlása céljából 

akadémikusok által felajánlott összesen 2.080.000 forintot a Magyar Tudományos 

Akadémia nevében és képviseletében eljárva elfogadják, egyúttal köszönetüket 

fejezik ki a felajánlásért. 

 

2. A Vezetői Kollégium tagjai megállapítják, hogy a jelen határozat 1. pontja szerint 

elfogadott adományból a felajánlók szándékának megfelelően a Magyar 

Tudományos Akadémia a gróf Waldstein János képmását ábrázoló Friedrich von 

Amerling-festményt megvásárolja, és azt a Művészeti Gyűjteményben elhelyezi. 

 


