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______________________________________________________________________ 
 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VEZETŐI KOLLÉGIUMÁNAK 

a 2012. április 3-ai határozatai 
_____________________________________________________________________ 

 
18/2012. (IV. 3.) számú  

VK határozat 
 

A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról szóló beszámolót az Elnökség tagjainak 
támogatásra, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolják. 

 
19/2012. (IV. 3.) számú  

VK határozat 
 

A Vezetői Kollégium tagjai megvitatták a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti 
körbe nem tartozó költségvetési szerveinek 2011. évi szakmai tevékenységéről szóló 
beszámolót, amelyet az Elnökség tagjainak támogatásra, a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolnak. 
 

20/2012. (IV. 3.) számú  
VK határozat 

 
1. A Vezetői Kollégium tagjai tudomásul veszik, hogy a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően 2010. augusztus 15-től az Akadémia intézményei társadalmi szervezetek 
részére nem nyújtottak támogatást.  

2. Figyelemmel a jogszabályi előírások módosulására a Vezetői Kollégium tagjai javasolják a 
2012. májusi közgyűlési tárgysorozatból a kapcsolódó napirendi pont törlését. 

 
21/2012. (IV. 3.) számú 

VK határozat 
 

A vezetői  Kollégium tagjai megismerték a 2011. évi tudományos beszámolókról készült 
jelentést, amelyet az Elnökség tagjainak támogatásra, a Közgyűlésnek elfogadásra 
javasolnak. 

 
22/2012. (IV. 3.) számú 

VK határozat 
A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadémia testületei, közgyűlési 
bizottságai és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóit megismerték, és azokat az Elnökség tagjainak támogatásra, a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolják. 

 
23/2012. (IV. 3.) számú 

VK határozat 
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A Vezetői Kollégium tagjai a területi bizottságok 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóit megismerték, és azokat az Elnökség tagjainak támogatásra, a Közgyűlésnek 
elfogadásra javasolják. 
 

24/2012. (IV. 3.) számú  
VK határozat 

1. A Vezetői Kollégium tagjai megvitatták a Magyar Tudományos Akadémia 2013. évi 
költségvetési irányelveiről szóló előterjesztést, az abban foglaltakat az Elnökség 
részére támogatásra, a Közgyűlés részére elfogadásra javasolják. 

2. A Vezetői Kollégium tagjai támogatják, hogy az MTA elnöke az Akadémia fejezet 
2013. évi költségvetési tárgyalásain az irányelvekben foglaltakat képviselje. 

 
25/2012. (IV. 10.) számú  

VK határozat 
A Vezetői Kollégium tagjai támogatják a Magyar Tudományos Akadémia 
Vagyongazdálkodási Irányelveinek módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.  
 

26/2012. (IV. 3.) számú  
VK határozat 

 
1. A Vezetői Kollégium tagjai a Kormány számára a Magyar Tudományos Akadémia 

2011. évi tevékenységéről készítendő tájékoztató koncepcióját, tartalomjegyzékét és 
az elkészítésének ütemezését megismerték és jóváhagyták. 

2. A Vezetői Kollégium tagjai a Kormány számára készítendő tájékoztató 
koncepcióját, tartalomjegyzékét és ütemtervét az Elnökség részére elfogadásra 
javasolják. 

 
27/2012. (IV. 3.) számú  

VK határozat 
 

A Vezetői Kollégium tagjai elfogadják a 2011. évi kegyeleti költségkeret és a 
tudóssegélykeret felhasználásáról szóló beszámolót. 
 

28/2012. (IV. 3.) számú  
VK határozat 

 
A Vezetői Kollégium tagjai egyetértenek az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételi 
rendjéről szóló új elnöki határozattal az előterjesztésben foglaltak szerint 

 
29/2012. (IV. 3.) számú  

VK határozat 
 

A Vezetői Kollégium tagjai az előterjesztésben foglaltak szerint támogatják a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes és levelező tagjai és házastársaik elhalálozásával összefüggő 
kegyeleti tevékenység eljárási rendjének módosítására tett javaslatot, és egyetértenek annak 
elnöki határozatban történő kiadásával. 

 
30/2012. (IV. 3.) számú  

VK határozat 
 



 3 

A Vezetői Kollégium tagjai a tudóssegély 2012. április 3-tól történő megszüntetése mellett 
döntenek. 
 

31/2012. (IV. 3.) számú  
VK határozat 

 
1. A Vezetői Kollégium tagjai a Halász Lívia Margit Svájcban elhunyt örökhagyó 

hagyatékából a Magyar Tudományos Akadémia részére felajánlott 100 000 frank 
pénzösszeget a Magyar Tudományos Akadémia nevében és képviseletében eljárva 
elfogadják. A Vezetői Kollégium tagjai köszönetüket fejezik ki az adományozónak. 

2. A Vezetői Kollégium tagjai egyidejűleg felhatalmazzák a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökét arra, hogy a pénzösszeg Magyar Tudományos Akadémia részére 
történő átutalásával kapcsolatos intézkedéseket megtegye, és rendelkezzen a teljes 
összeg (tőke) örökhagyó szándéka szerinti, természet- és környezetvédelmi 
projektek céljára történő felhasználásáról. 

 
32/2012. (IV. 3.) számú  

VK határozat 
 

1. A Vezetői Kollégium tagjai a Tímár Árpád művészettörténész kizárólagos 
tulajdonát képező Borsos Miklós: Tolnay Károly portréja című műalkotást a Magyar 
Tudományos Akadémia nevében és képviseletében eljárva elfogadják, továbbá 
támogatják, hogy a műalkotás a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti 
Gyűjteményében nyerjen elhelyezést. A Vezetői Kollégium tagjai köszönetüket 
fejezik ki az adományozónak. 

2. A Vezetői Kollégium tagjai egyidejűleg felhatalmazzák a Művészeti Gyűjteményt 
kezelő MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontot a műalkotás átvétele 
érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 
33/2012. (IV. 3.) számú  

VK határozat 
 
A Vezetői Kollégium tagjai elfogadják az MTA Üdülési Központ 2012. évi kedvezményes 
térítési díjaira tett javaslatot. 
 


