
BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ KURATÓRIUMA  

A Kuratórium 2017. január 24-ei ülésének határozatai 

 

1./2017. 01. 24./BK határozat: 

1. A Kuratórium a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázati felhívását 160 fő ösztöndíjas, és 

ezen belül 32 fő ismételt ösztöndíjas tervezett keretszámokkal egyhangúlag jóváhagyta. 

2. A Kuratórium felkérte a Kutatási Pályázatok Főosztályát, hogy a 2017. évi pályázati 

felhívást az Akadémiai Értesítőben és az MTA honlapján tegye közzé. 

 

2./2017. 01. 24./BK határozat: 

A Kuratórium a 2017. évre vonatkozóan egyhangúlag elfogadta az ösztöndíjjal kapcsolatos 

feladatok ütemezését és saját üléstervét. 

 

3./2017. 01. 24./BK határozat: 

A Kuratórium tagjai a 2017. évre vonatkozó tudományterületi keretszámok kialakításánál 

egyhangúlag jóváhagyták a 2016. évben alkalmazott súlyozást. Ennek megfelelően a 

tudományterületi keretszámok kialakítása az alábbi megoszlás szerint alakul: 

- a pályázók számát 65 % súlyozással, 

- a tudomány doktorainak és az MTA doktorainak számát 15 % súlyozással, 

- a korábbi Bolyai ösztöndíjasok közül MTA doktora címet szerzettek számát 20 % 

súlyozással kell figyelembe venni. 

 

4./2017. 01. 24./BK határozat: 

A Kuratórium az Ösztöndíjjal kapcsolatos eljárásban résztvevő szakértők díjazásának módosítását 

ismételten kezdeményezi az MTA elnökénél. 

1. A Kuratórium a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjjal kapcsolatos eljárásban résztvevő 

tudomány kandidátusa és PhD tudományos fokozattal rendelkező szakértők 

vonatkozásában a pályázatok elbírálásakor pályázatonként 6.000,- forintban, a kutatói 

jelentések értékelésekor jelentésenként 4.000,- forintban állapította meg a javasolt 

szakértői díjakat. 

2. A Kuratórium felkéri a Kutatási Pályázatok Főosztályát, hogy a szakértői díjak mértékével 

kapcsolatos kuratóriumi javaslatot jóváhagyás céljából küldje meg az MTA elnökének. 

3. A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták, hogy amennyiben a módosító javaslatot az 

MTA elnöke a 2017. évre vonatkozóan sem hagyja jóvá, akkor a Főosztály a jelenlegi 

szakértői díjak mértékének alkalmazásával gondoskodik a szakértői díjak kifizetéséről. 



 

5./2017. 01. 24./BK határozat: 

1. A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták a testület 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót a tudományos osztályokra lebontott adatokkal kiegészítve. 

2. A Kuratórium tagjai kérik a Főosztály intézkedését annak érdekében, hogy az SzMSz 3. § 

(3) bekezdése értelmében a Kuratórium elnöke az MTA Elnökségének 2017. márciusi 

ülésén referálhasson a testület 2016. évi munkájáról. 

 

6./2017. 01. 24./BK határozat: 

Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzata 

25. § (1) bekezdése szerint a 2016. évi kutatói jelentésre „nem megfelelő” minősítést kapott 

ösztöndíjasok meghallgatása megtörtént, a meghallgatások eredményét a Kuratórium tagjai 

elfogadták. A Kuratórium felkérte a Kutatási Pályázatok Főosztályát, hogy a Gazdasági Osztállyal 

együttműködve intézkedjen annak érdekében, hogy – a Kuratórium 2016. december 14-ei 

döntésének megfelelően – az érintett 8 fő közül 7 főnek (BO/00627/14, BO/00379/14, 

BO/00246/13, BO/00172/14, BO/00663/14, BO/00529/14 és BO/00724/12 iktató-

számokkal) visszamenőlegesen, 2017. január 1-jével folyósítsák az ösztöndíjat.  

A maradék 1 fő (BO/00681/15) esetében a kollégiumi elnök javaslatának megfelelően csak a 

2017. április 30-ai utólagos beszámolási határidőt követő kuratóriumi ülésen (2017. június 8-án) 

születik döntés a kutatói jelentés minősítéséről, illetve ez alapján az ösztöndíj további 

folyósításáról. 

 


