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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA elNöKÉNeK HATÁROZATAI

 I. A Magyar Tudományos Akadémia Vezetői Kollé giuma 
12/2012. (III. 13.) sz. határozatával elfogadta a Magyar 
Tudományos Akadémia Titkárságának Szervezeti és 
működési szabályzatát, valamint annak mellékleteit.

 II. A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának 
Szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak 
mellékleteit az Akadémiai értesítőben, illetve az infor-
mációs önrendelkezési jogról és az információszabad-
ságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően a Magyar Tudományos Akadémia hon-
lapján kell közzétenni, valamint az érintettek számára 

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
3/2012. (III. 13.) számú határozata 

 
a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága  

Szervezeti és működési szabályzatának közzétételéről

a helyben szokásos módon kihirdetni és hozzáférhe-
tővé tenni.

 III. A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Szerve-
zeti és működési szabályzatának közzétételére vonat-
kozó jelen határozatot a Magyar Tudományos Akadé-
miáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a 
Ma gyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosított fel-
ha talmazás alapján adom ki.

 Pálinkás József s. k.
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A dokumentumot a Vezetői Kollégium tagjai 12/2012. (III. 13.) számú határozatukkal elfogadták

Jóváhagyom:

Budapest, 2012. március 13.
Pálinkás József s. k.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Budapest 2012 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

I. Fejezet
A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának 

jogállása és feladatai

   1. A Titkárság alapítása, adatai

1.1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1949. évi XXVII. törvény hatálybalépésével a Magyar Tudományos Tanács 
Titkársága jogutódjaként jött létre a Magyar Tudományos Akadémia titkársági szervezete (később: Központi Hivatal). 
Az Akadémia hivatali szervezetéről szóló 7/1990. (A.  é.  1991.1.)  MTA elnöki és főtitkári együttes utasítás úgy 
rendelkezett, hogy az Akadémia hivatali szervezetére háruló feladatokat az Akadémia Központi Hivatala jogutódjaként 
az Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) látja el. A Titkárság módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirata (F-249/42/2008. számon) 2008. május 15-én lépett hatályba. A Titkárság jelen Szervezeti és működési 
szabályzat (SZMSZ) kiadásakor hatályos Alapító Okirata (E-660/1/2009.) a 2009. évi XX. törvénnyel módosított, 
a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (áht.) rendelkezéseivel összhangban, 2009. július 1-jén lépett hatályba.

1.2 A Titkárság székhelye: 1051 Budapest V., Nádor u. 7.
Levelezési cím: 1245 Budapest, Pf. 1000.

1.3 A Titkárság angol nyelvű megnevezése: Secretariat of the Hungarian Academy of Sciences
1.4 A Titkárság irányító szerve: Magyar Tudományos Akadémia
1.5 A Titkárság költségvetési azonosító adatai: 

MTA Titkárság Igazgatása 
XXXIII. Fejezet 1. cím 1. alcím
államháztartási azonosító: 039398
törzskönyvi azonosító:  300201
szakágazat:  841107
adónyilvántartási szám:  15300203-1-41
előirányzat-felhasználási keretszámla:  10032000-01447224-00000000
IBAN szám: Hu23 1003 2000 0144 7224 0000 0000
feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-01447224-00050005
IBAN szám:  Hu31 1003 2000 0144 7224 0005 0005
VIP kártyafedezeti számla:  10032000-01447224-00070003
IBAN szám: Hu84 1003 2000 0144 7224 0007 0003
Intézményi kártyafedezeti számla:  10032000-01447224-00060004
IBAN szám: Hu09 1003 2000 0144 7224 00060004
MTA Doktori Tanács Titkársága
XXXIII. Fejezet 1. cím 2. alcím
államháztartási azonosító:  039947
törzskönyvi azonosító: 324656
szakágazat:  841115
adónyilvántartási szám:  15324652-1-41
előirányzat-felhasználási keretszámla:  10032000-01744208-00000000
IBAN szám: Hu61 1003 2000 0174 4208 0000 0000
Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 
XXXIII. Fejezet 1. cím 3. alcím
államháztartási azonosító: 040035
törzskönyvi azonosító: 800013
szakágazat:  841115
előirányzat-felhasználási keretszámla:  10032000-02020217-00000000
IBAN szám:  Hu57 1003 2000 0202 0217 0000 0000
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MTA Köztestületi feladatok
XXXIII. Fejezet 1. cím 4. alcím
államháztartási azonosító: 273545
törzskönyvi azonosító: 800014
szakágazat: 841107
bankszámlaszám: 10032000-00289696
IBAN szám: Hu96 1003 2000 0028 9696 0000 0000
VIP Kártyafedezeti számla:  10032000-00289696-00070003
IBAN szám:  Hu60 1003 2000 0028 9696 0007 0003 
MTA Vagyonkezelő Szervezete
államháztartási azonosító: 213798
törzskönyvi azonosító: 329046
szakágazat: 841191
adónyilvántartási szám: 15329042-1-41
bankszámlaszám: 10032000-01483556-00000000
IBAN szám: Hu71 1003 2000 0148 3556 0000 0000

1.6 A Titkársághoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv:
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága

   2. A Titkárság jogállása

A Titkárság fenntartó köztestülete, irányító szerve a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia); a Titkár-
ság jogi személy, gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan működő és gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztestületi költ-
ségvetési szerv. 

   3. A Titkárság feladata

3.1 A Titkárság az Akadémia köztestületi feladatait szervező, az Akadémia kutatóhálózatának és más intézményeinek 
egyes igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait ellátó költségvetési szerv.

3.2 A Titkárság alapvető feladata az MTAtv.-ben, az Alapszabályban és az Ügyrendben megfogalmazott akadémiai 
feladatok ellátásában az Akadémia elnöke és főtitkára tevékenységének elősegítése, az Akadémia köztestületi szervei 
testületi munkájának segítése. A Titkárság ellátja a fejezetet irányító szerv feladatai közül azokat, amelyekkel a fejezetet 
irányító vezető megbízza, így:
a) az Akadémia Közgyűlés által választott vezetőinek és köztestületi szerveinek munkáját támogatva elősegíti az 

MTAtv.-ben megfogalmazott akadémiai feladatok megvalósítását;
b) ellátja az Akadémia nemzetközi kapcsolataiból eredő adminisztratív feladatokat;
c) ellátja az Akadémia testületeinek működéséhez szükséges döntéseket előkészítő, szervező, összehangoló, végrehajtó 

és ellenőrző tevékenységet. Biztosítja a köztestületi tagok részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit;
d) végrehajtja a Közgyűlés, a közgyűlési bizottságok, az Elnökség, a Vezetői Kollégium, annak állandó bizottságai, 

a doktori Tanács, a tudományos osztályok és bizottságok, valamint a Bolyai jános Kutatási Ösztöndíj Kuratórium 
működésével kapcsolatos feladatokat;

e) biztosítja az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (a továbbiakban: AKT) és szakbizottságainak, valamint az Akadé-
miai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (a továbbiakban: AKVT) működési feltételeit, előkészíti döntéseit és gon-
doskodik végrehajtásukról. Kapcsolatot tart a kutatóhálózattal, és figyelemmel kíséri a kutatási feltételek meglétét;

f) elvégzi az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti gazdálkodással kapcso-
latos feladatokat. átruházott hatáskörben ellátja az Akadémia vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és kép-
viseleti feladatokat;

g) segíti, irányítja és ellenőrzi az akadémiai intézmények pénzügyi, gazdasági munkáját;
h) ellátja a doktori Tanács Titkárságának pénzügyi-gazdasági feladatait;
i) adományokat fogadhat el, hagyatékot kezelhet a vonatkozó elnöki szabályozás szerint.

3.3 A Titkárság időszakosan az alaptevékenységhez kapcsolódó kapacitáskihasználási tevékenység körébe tartozó 
feladatokat is ellát, így pl.: az európai uniós pályázatok könyvvizsgálata az Akadémia és kutatóhelyei részére; közvetített 
szolgáltatások (telefon- és postaköltség) elszámolása; az MTA doktora tudományos cím megszerzésére irányuló eljárás 
díjának és a Bolyai jános kutatási ösztöndíj pályázat díjának számlázása és a bevétel nyilvántartása; a köztestület 
működésével kapcsolatos egyéb rendezvényekkel összefüggő nevezési, szakértői, tanfolyami és regisztrációs díjak stb. 
számlázása, a bevételek nyilvántartása.
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   4. A Titkárság tevékenysége

4.1 A Titkárság alaptevékenységét meghatározó törvények:
a) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény;
b) a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény;
c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (annak záró rendelkezései szerint a felsőoktatásról szóló 

2005. évi CXXXIX. törvény);
d) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 

törvény;
e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (áht.);
f) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény.

4.2 A Titkárság alap- és kiegészítő tevékenységei a 2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladatrend szerint:
75113-1 Országos hatáskörű szervek igazgatási tevékenysége
75181-2 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítő tevékenységek

4.3 A Titkárság alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEáOr’08 és a 2010. január 1. 
napjától érvényes szakfeladatrend szerint:

68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 szakfeladat: 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetés
 szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.10 jogi tevékenység
 szakfeladat: 691020 Egyéb jogi tevékenység
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 szakfeladat: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.10 Üzletvezetés
 szakfeladat: 701000 Üzletvezetés
74.30 Fordítás, tolmácsolás
 szakfeladat: 743000 Fordítás, tolmácsolás
82.10 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 szakfeladat: 821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 szakfeladat: 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 szakfeladat: 829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
84.11 Általános közigazgatás
 szakfeladat: 841181 általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése
  841182 általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása
  841183 Tudományos minősítési folyamattal összefüggő tevékenységek
  841184 Tudományos ösztöndíjak
84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása
 szakfeladat: 841219  Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőségekkel, érdekképviselettel, kisebb sé gek-

kel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 
  841230  Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források 

igazgatása és szervezése
84.21 Külügyek
 szakfeladat: 842135 Határon túli magyar tudományosság támogatása
  842151 Nemzetközi tudományos együttműködés
 842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
 szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás
94.12 Szakmai érdekképviselet
 szakfeladat: 949900 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

4.4 A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végez.
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II. Fejezet
A Titkárság irányítása

1. Az elnök

Az elnök jogállása és irányítási jogosítványai

1.1 Az Akadémia tevékenységét a hatályos vonatkozó jogszabályokkal, így különösen az MTAtv. rendelkezéseivel össz-
hangban – a Közgyűlés döntéseinek és határozatainak megfelelően – az Alapszabályban meghatározott módon az el-
nök irányítja. Az Akadémia elnökét a hazai akadémikusok közül, a hazai akadémikusok javaslata alapján három évre 
a Közgyűlés választja, az elnök tevékenységéért a Közgyűlésnek felel. Két közgyűlés között az Akadémia döntéshozó 
testülete az Elnökség.

1.2 Az MTAtv. 13. § (4) bekezdése alapján az elnököt a miniszteri illetménnyel azonos mértékű javadalmazás, valamint 
évente 40 munkanap szabadság illeti meg. Egyéb juttatásai tekintetében a központi államigazgatási szervekről, vala-
mint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényben, továbbá az állami vezetők és 
az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló kormányrendelet-
ben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Az elnök jogállására az MTAtv.-ben nem szabályozott kérdésekben a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit kell – a jogszabályban 
meghatározott kivételekkel – megfelelően alkalmazni.

1.3 Az elnök képviseli az Akadémiát, és gondoskodik a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról. Feladatai egy részének el-
látásával – a Közgyűléssel szemben fennálló felelősségének fennmaradása mellett – időlegesen a főtitkárt vagy az alel-
nököket is megbízhatja. Az elnök képviseleti jogát – figyelemmel a III. Fejezet 1.3 pontjában foglaltakra is – eseti vagy 
állandó jelleggel az Akadémia főtitkárára, főtitkárhelyettesére, az alelnökökre, valamint a Titkárság vezető beosztású 
köztisztviselőjére átruházhatja. A képviseleti jog gyakorlásának és átruházásának részletes szabályait az elnök külön 
rendelkezésben határozhatja meg. Az Akadémia elnöke vagyongazdálkodási ügyekben – külön rendelkezéssel – a Va-
gyonkezelő Szervezetet is felruházhatja az Akadémia képviseletében történő eljárásra.

1.4 Az elnök az Akadémia mint központi költségvetési fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője, az MTAtv.-
ben meghatározottak szerint az Akadémia vagyona tekintetében gyakorolja az Akadémiát megillető tulajdonosi jogo-
kat. Az elnök irányítja az Akadémia mint központi költségvetési fejezet költségvetése tervezésének és végrehajtásának 
feladatait. E feladatai során a főtitkár közreműködésével gondoskodik a költségvetési tervezés előkészítéséről, figye-
lemmel kíséri a tervezés folyamatának alakulását, és tárgyal a Kormány, az Országgyűlés és a minisztériumok illeté-
keseivel. Az elnök gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott költségvetési irányítási jogokat, amelyeket (vagy 
azok meghatározott részét) a főtitkárra átruházhatja.

1.5 A Titkárság nevében és képviseletében eljárva szerződéskötésre (kötelezettségvállalásra), megállapodások aláírására 
az elnök jogosult, e jogát eseti vagy állandó jelleggel, illetve külön rendelkezés szerint átruházhatja.

1.6 A Titkárság Alapító Okiratában foglaltak szerint a Titkárság szervezetének vezetője az elnök. 
1.7 Az elnök irányítási jogkörében gyakorolja a Titkársággal közszolgálati vagy munkaviszonyban állók tekintetében a 

munkáltatói jogokat, amelyeket a Titkárság Alapító Okirata, illetve az abban foglalt felhatalmazás alapján kiadott kü-
lön rendelkezés szerint átruházhat.

1.8 Az elnök közvetlenül is felkérheti az Akadémia bármely szervét, szervezetét, intézményét, köztestületi tagját, köztiszt-
viselőjét, közalkalmazottját, munkavállalóját meghatározott feladatok elvégzésére.

1.9 Az elnök döntéshozó munkáját Stratégiai Tanácsadó Testület segíti, amelynek összetételét az Alapszabály rögzíti.
1.10 Az elnököt – akadályoztatása (szabadság, betegség stb.) esetén – a főtitkár helyettesíti.
1.11 Az alelnökök az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint látják el feladataikat. Az Elnökségben és a Vezetői 

Kollégiumban képviselik a köztestület tudományági részeit.

Az elnök feladat- és hatáskörei

1.12 Az elnök eljár és dönt a jogszabály, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben vagy az Akadémia Alapszabálya és Ügy-
rendje által meghatározott mindazon kérdésekben, illetve ügyekben, amelyeket jogszabály, az állami irányítás egyéb 
jogi eszköze vagy az Alapszabály és Ügyrend nem utal más testület, szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe.

1.13 Az elnök kizárólagos, át nem ruházható hatáskörei:
a) az akadémiai kutatóközpontok, kutatóintézetek és az Akadémia egyéb intézményei igazgatójának, főigazgatójának, 

vezetőjének kinevezése (megbízása) és felmentése (megbízásának visszavonása); 
b) az Akadémia által alapított költségvetési szervek gazdasági vezetőjének kinevezése (megbízása) és felmentése 

(megbízásának visszavonása); 
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c) az Akadémia mint központi költségvetési fejezet költségvetése tervezésére és végrehajtására vonatkozó alapelvek 
meghatározása;

d) a Titkárság és az akadémiai költségvetési szervek Alapító Okiratának kiadása;
e) a Vagyonkezelő Testület véleményének ismeretében döntés az akadémiai vagyon értékesítéséről (ingatlan vagyon 

értékesítése esetén az Elnökség jóváhagyásával); az elnök az Akadémia vagyonának elidegenítéséről, megterhelé-
séről az akadémiai Alapszabályban foglaltak szerint tájékoztatja az Akadémia Közgyűlését, Elnökségét;

f) az Alapszabályban meghatározott kivételekkel a Közgyűlés összehívása;
g) a Vezetői Kollégium határozatainak, állásfoglalásainak (véleményeinek) jóváhagyása;
h) meghatározott feladatok ellátására állandó vagy eseti bizottságok létrehozása;
i) az Akadémia nevét viselő megyei tudományos testület megalakulásának jóváhagyása;
j) kutatócsoportok létrehozása és kutatócsoportok megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása;
k) az Akadémia által alapított magyar és idegen nyelvű folyóiratok alapítói jogainak gyakorlása;
l) jóváhagyja azon akadémiai költségvetési szervek (így különösen a jóléti intézmények) szervezeti és működési sza-

bályzatát, amelyet az MTAtv., az akadémiai Alapszabály vagy Ügyrend nem utal valamely akadémiai testület ha-
táskörébe. 

1.14 Az elnök az Akadémia mint központi költségvetési fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője, e körben kü-
lönösen:
a) irányítja az éves költségvetési irányelvek, koncepció és a közgyűlés határozatai alapján a költségvetési fejezet éves 

költségvetési javaslata és a költségvetési beszámoló (zárszámadás) elkészítésének munkáját, figyelembe véve a tu-
dományos osztályok tudományos-szakmai értékelését, a Vezetői Kollégium, a Vagyonkezelő Testület és az AKT 
véleményét; 

b) a költségvetés irányelveit és a költségvetési beszámolót a Felügyelő Testület, az AKT, az illetékes szakbizottságok 
és a Közgyűlés elé terjeszti;

c) gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szervek tevékenységében érvénye-
süljön az akadémiai feladatok ellátására szolgáló pénzeszközökkel és a vagyonnal való szabályszerű és hatékony 
gazdálkodás követelménye;

d) szükség esetén kezdeményezi és engedélyezi - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - az akadémiai 
költségvetési fejezeten belül a címek közötti átcsoportosítást, és engedélyezi a címen belüli átcsoportosításokat;

e) irányítja a Titkárság szervezetében működő Vagyonkezelő Szervezetet.
1.15 Az Akadémia vagyona tekintetében az elnök gondoskodik a Közgyűlés, az Elnökség és a Vezetői Kollégium döntései-

nek operatív végrehajtásáról. Az elnök a vonatkozó jogszabályokban, és az Alapszabályban foglaltak szerint dönt a va-
gyon megszerzéséről és megterheléséről, továbbá - figyelemmel e Fejezet 1.13 e) pontjára - a vagyon értékesítéséről.

1.16 Az elnök ellátja a belső ellenőrzés fejezeti szintű irányítását, a Titkárság és az akadémiai költségvetési szervek belső 
ellenőrzését végző ellenőrzési szervezet (Ellenőrzési Főosztály) irányítását. Az elnök gondoskodik a Titkárság Belső 
Kontrollrendszerének kialakításáról és hatékony működtetéséről.

1.17 Az elnök – az alelnökök, a főtitkár és a főtitkárhelyettes segítségével – gondoskodik az Országgyűlés számára készülő 
beszámoló és a Kormány számára készülő éves tájékoztató összeállításáról, az Országgyűlés számára készített beszá-
moló koncepciójának a Közgyűlés elé terjesztéséről. Az elnök gondoskodik továbbá e dokumentumoknak az Elnökség 
által történt elfogadása után az Országgyűléshez, illetőleg a Kormányhoz való benyújtásáról.

1.18 Az elnök kiadmányozza az MTAtv.-ben, a külön jogszabályokban, az Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében, 
továbbá egyéb akadémiai szabályozásokban hatáskörébe utalt, egyedi meghatározott tárgyban (meghatározott szervi/
személyi körre) kötelező, illetve az irányítása alá tartozó szervekre, személyekre vonatkozó általános szabályokat tar-
talmazó, külön rendelkezés szerinti, meghatározott formájú normatív döntéseket. Előbbieken túl az elnök meghatáro-
zott formát nem igénylő normatív döntést hoz (engedélyez stb.) és irányítási jogát egyéb módon gyakorolja; javaslatot 
tesz; állásfoglalást (véleményt) alkot és tájékoztatást ad; jóváhagyási és hozzájárulási jogot stb. gyakorol.

1.19 Az elnök kezdeményezheti kutatóközpont, kutatóintézet és egyéb akadémiai költségvetési szerv létrehozását, átszerve-
zését, átsorolását, megszüntetését.

1.20 Az MTAtv. és az Akadémia Alapszabályának eltérő rendelkezése hiányában jóváhagyja az akadémiai költségvetési 
szervek Szervezeti és működési szabályzatát.

1.21 Az elnök engedélyezi a főtitkár, a főtitkárhelyettes és a Titkárság főosztályvezető beosztású munkatársainak hivatalos 
külföldi útjait.
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2. A főtitkár

A főtitkár jogállása és irányítási jogosítványai

2.1 A főtitkár – a Közgyűlés határozataival és az elnök iránymutatásaival összhangban – az Alapszabályban meghatározott 
módon működteti a titkársági szervezetet, ezen keresztül ellátja a kutatóhálózat adminisztratív irányítását. A főtitkár te-
vékenységéről, kiemelten a kutatóhálózat működéséről és eredményeiről minden évben beszámol a Közgyűlésnek. 

2.2 Az Akadémia főtitkárát a hazai akadémikusok közül, a hazai akadémikusok javaslata alapján három évre a Közgyűlés 
választja. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya a Titkársággal a közjogi tisztségviselő megválasztásával jön lét-
re, amelyet a tisztségviselő-választó Közgyűlés levezető elnöke és a Közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői által kiállított 
és aláírt okirat igazol.

2.3 Az MTAtv. 13. § (4) bekezdése alapján a főtitkárt az államtitkári illetménnyel azonos mértékű javadalmazás, valamint 
évente 40 munkanap szabadság illeti meg. Egyéb juttatásai tekintetében a központi államigazgatási szervekről, vala-
mint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényben, továbbá az állami vezetők és 
az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló kormányrende-
letben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A főtitkár jogállására az MTAtv.-ben nem szabályozott kérdésekben a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit kell – a jogszabályban meghatározott ki-
vételekkel – megfelelően alkalmazni.

2.4 A főtitkár hivatalból elnöke az AKT-nak.
2.5 A főtitkár (az Akadémia elnöke által reá átruházott irányítási és munkáltatói jogkörének keretei között) közvetlenül is 

felkérheti az Akadémia bármely szervét, szervezetét, intézményét, köztestületi tagját, köztisztviselőjét, közalkalmazott-
ját, munkavállalóját meghatározott feladatok elvégzésére, és állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre.

2.6 A főtitkárt munkájában a főtitkárhelyettes segíti, és a főtitkárt szabadsága, akadályoztatása esetén helyettesíti.

A főtitkár feladat- és hatáskörei

2.7 A főtitkár alapfeladata, hogy az MTAtv., az Alapszabály és az Ügyrend, a Közgyűlés határozatai, valamint az elnök 
iránymutatásának keretei között működtesse a Titkárságot, és azon keresztül irányítsa az Akadémia köztestületi és in-
tézethálózati adminisztrációjának működését. 

2.8 A főtitkár eredeti hatáskörében eljárva
a) közreműködik az Országgyűlés részére készülő beszámoló és a Kormány részére készülő tájékoztató kidolgozásá-

ban, összeállításában és az országgyűlési beszámoló koncepciójának Közgyűlés elé terjesztésében;
b) részt vesz az Akadémia egész működését érintő tudománypolitikai elvek, programok kialakításában;
c) részt vesz a Közgyűlés határozatainak végrehajtásában;
d) az elnök iránymutatása szerint gondoskodik az Akadémia Titkárságán a külön jogszabály szerinti belső kontroll-

rendszerek megszervezéséről, és évente – a költségvetési beszámoló keretében – számot ad a belső kontrollok mű-
ködéséről;

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés és az elnök megbízza;
f) részt vesz azon testületek munkájában, amelyeknek az MTAtv., illetve az Alapszabály alapján vezetője vagy tagja.

2.9 A főtitkár – átruházott hatáskörben – eljár mindazon ügyekben, ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az elnök meg-
bízza, így különösen:
a) az Akadémia elnöke által meghatározott körben gyakorolja az Alapszabály 43. § (6) bekezdése szerinti irányítási 

(költségvetési irányítási) és munkáltatói jogokat; 
b) az elnökkel történő egyeztetési kötelezettséggel ellátja az Akadémia véleményének államtitkári szintű államigaz-

gatási képviseletét; eredeti feladat- és hatáskörében eljárva, illetve az elnök általi egyedi felkérés alapján képviseli 
az Akadémiát külső testületek, szervek és személyek előtt;

c) a Lakásügyi Bizottság javaslatának ismeretében dönt a lakásépítési, -vásárlási és felújítási és vásárlási támogatá-
sokról;

d) engedélyezi a Titkárság munkatársainak szociális és jóléti támogatását;
e) javaslatot tehet az Akadémia elnökének kutatóközpont, kutatóintézet és egyéb akadémiai költségvetési szerv létre-

hozására, átszervezésére, átsorolására, megszüntetésére;
f) döntést hoz a főosztályok közötti vitás ügyekben;
g) kijelöli valamely, a Titkárság feladat- és hatáskörébe tartozó ügy elintézéséért felelős szervezeti egységet, ameny-

nyiben jelen szabályzat alapján az nem állapítható meg pontosan.
2.10 A főtitkár az MTAtv.-ben, a külön jogszabályokban, az Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében, továbbá egyéb 

akadémiai szabályozások alapján saját, illetve az elnök által átruházott hatáskörében eljárva, nem határozati formában 
hoz normatív döntést (engedélyez stb.); gyakorolja irányítási jogát; tesz javaslatot; alkot állásfoglalást (véleményt) és 
ad tájékoztatást; gyakorol jóváhagyási és hozzájárulási stb. jogot.
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3. A főtitkárhelyettes

A főtitkárhelyettes jogállása és irányítási jogosítványai

3.1 A főtitkárhelyettes alapfeladata a főtitkár munkájának segítése, konkrét feladatait a főtitkár határozza meg. A főtitkár 
és a főtitkárhelyettes munkamegosztásának állandó elemeit a Vezetői Kollégium határozatba foglalhatja. Eseti felada-
tok ellátására a főtitkárhelyettest az elnök vagy a főtitkár kérheti fel.

3.2 Az Akadémia főtitkárhelyettesét a hazai akadémikusok közül, a hazai akadémikusok javaslata alapján három évre a 
Közgyűlés választja. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya a Titkársággal a közjogi tisztségviselő megválasztá-
sával jön létre, amelyet a tisztségviselő-választó közgyűlés levezető elnöke és a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői által 
kiállított és aláírt okirat igazol.

3.3 Az MTAtv. 13. § (4) bekezdése és a Kttv. 224. §-a alapján a főtitkárhelyettest a  helyettes államtitkári illetménnyel azo-
nos mértékű javadalmazás, valamint évente 40 munkanap szabadság illeti meg. Egyéb juttatásai tekintetében  az állami 
vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló jogsza-
bályban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A főtitkárhelyettes jogállására az MTAtv.-ben nem szabályozott kér-
désekben Kttv. rendelkezéseit kell – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – megfelelően alkalmazni.

A főtitkárhelyettes feladat- és hatáskörei

3.4 Az elnök, illetve a főtitkár állandó vagy eseti megbízása alapján azok nevében eljár, képviseli az Akadémiát külső tes-
tületek, szervek és személyek előtt.

3.5 Segíti az elnököt és a főtitkárt az országgyűlési beszámoló és a Kormány számára készülő éves tájékoztató összeállítá-
sában, illetve az országgyűlési beszámoló koncepciójának Közgyűlés elé terjesztésében.

3.6 részt vesz azon testületek munkájában, amelyeknek az MTAtv., illetve az Alapszabály alapján vezetője vagy tagja.
3.7 A főtitkárhelyettes az MTAtv.-ben, a külön jogszabályokban, az Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében, továb-

bá egyéb akadémiai szabályozások alapján saját, illetve az elnök által átruházott hatáskörében eljárva, nem határozati 
formában hoz normatív döntést (engedélyez stb.); gyakorolja irányítási jogát; tesz javaslatot; alkot állásfoglalást (véle-
ményt) és ad tájékoztatást; gyakorol jóváhagyási és hozzájárulási stb. jogot.

3.8 A főtitkárhelyettes helyettesíti a főtitkárt annak szabadsága, illetve akadályoztatása esetén.
3.9 A főtitkárhelyettes ellátja az Akadémiai érdekegyeztető Tanácsban az Akadémia Titkársága tárgyalócsoportjának ügy-

vivői feladatait.

III. Fejezet
A Titkárság munkatársainak általános feladatai

1. Gazdasági igazgató

A gazdasági igazgató a Gazdasági Igazgatóság, valamint az irányítása alá tartozó szervezeti egységek felelős vezetője. A gaz-
dasági igazgató általános jogaira és kötelezettségeire a jelen fejezet 2. pontjában meghatározott, a főosztályvezetőkre vonat-
kozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. Főosztályvezetők

2.1 A Titkárság főosztályvezetői a vezetésük alá rendelt szervezeti egység munkájának felelős irányítói.
2.2 A főosztályvezetők általános feladatai közé tartozik, hogy az irányításuk alatt álló szervezeti egységnél

a) megszervezzék és irányítsák a vonatkozó jogszabályok, a Közgyűlés, az elnök, a főtitkár és a főtitkárhelyettes, va-
lamint az akadémiai testületek döntéseiből (határozataiból, rendelkezéseiből stb.) adódó feladatok tervszerű, szak-
szerű és gazdaságos, határidőre történő végrehajtását, valamint a végrehajtás ellenőrzését;

b) meghatározzák munkatársaik munkaköri feladatait, és hatáskörük keretei között gondoskodnak a feladatok elvég-
zéséhez szükséges munkafeltételek biztosításáról;

c) szorgalmazzák maguk és munkatársaik szakmai és idegen nyelvi ismereteinek állandó továbbfejlesztését;
d) meghatározzák a vezetői ellenőrzés eszközeit, különösen az irányításuk alá tartozó vezetők és munkatársak rend-
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szeres és eseti beszámoltatásának eljárási szabályait a feladatok meghatározásáról és teljesítéséről, az intézkedések 
végrehajtásáról, továbbá a munkafolyamatba épített ellenőrzés módját.

2.3 A főosztályvezetők hatáskörébe tartozik, és munkaköri kötelességük:
a) kapcsolattartás működési területüknek megfelelően a központi államigazgatási szervek, kormányhivatalok, akadé-

miai költségvetési szervek, egyéb szervek és testületek illetékes vezető munkatársaival;
b) az általuk vezetett szervezeti egység álláspontjának kialakítása és képviselete a működési területükhöz tartozó, az 

a) pontban említett szerveknél, és külön felhatalmazás alapján a Titkárság álláspontjának képviselete;
c) elemzéseket, javaslatokat készítenek az Akadémia vezetői részére az Akadémia és az Akadémia Titkársága számá-

ra jogszabályban (különösen az MTAtv.-ben), illetve egyéb szabályozásokban előírt feladatok hatékony, szakszerű 
végrehajtása érdekében;

d) javaslattétel az általuk vezetett szervezeti egység felépítésére és működésére, illetve ezek módosítására;
e) javaslattétel a titkársági munkatervnek a főosztályt érintő részeire, felelősség a munkatervben foglaltak végrehajtá-

sáért;
f) főosztályi ügyrend elkészítése (javaslattétel annak módosítására), felelősség a főosztálynak az ügyrendben foglal-

tak szerinti működéséért;
g) döntés, illetve véleménynyilvánítás a szervezeti egység munkatársainak személyes és fegyelmi ügyeiben, az elnök 

által jóváhagyott hatásköri rendnek megfelelően;
h) átruházott hatáskörben az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkatársai feletti munkáltatói jogok gyakorlá-

sa, a munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó külön elnöki rendelkezésben foglaltak szerint.

3. Főosztályvezető-helyettesek

A főosztályvezető által kijelölt főosztályvezető-helyettes helyettesíti a főosztályvezetőt annak távollétében (szabadsága, aka-
dályoztatása esetén), illetve a főosztályvezető egyedi kijelölése alapján más esetekben. A főosztályvezető-helyettes a főosz-
tályvezető által meghatározott munkamegosztás alapján, szakterületének megfelelően részt vesz a főosztály irányításában, el-
látja a hatáskörébe utalt feladatokat.

4. Osztályvezetők

4.1 Az osztályvezető felelős a vezetése alatt álló szervezeti egység működéséért. A főosztályvezető rendelkezései szerint 
megszervezi, és szakterületén irányítja a vezetése alatt álló egység feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok tervszerű, 
szakszerű és gazdaságos, határidőre történő végrehajtását, valamint a végrehajtás ellenőrzését.

4.2 Az osztályvezető a főosztályvezető rendelkezése szerint helyettesíti a főosztályvezetőt.
4.3 Az osztályvezetőt távollétében (szabadsága, akadályoztatása esetén) az általa vagy a főosztályvezető által megbízott 

köztisztviselő (munkatárs) helyettesíti, aki ellátja azokat a halaszthatatlan teendőket, amelyek az osztály zavartalan 
működéséhez szükségesek, illetve amelyekkel az osztályvezető egyedileg megbízza.

5. Tudományos osztályok titkárságainak vezetői 

5.1 A tudományos osztályok titkárságának vezetői (titkárságvezetők) – köztestületi körben az Akadémia elnöke, alelnö-
kei és az illetékes osztályelnök elvi irányításával – az osztályreferensek közreműködésével ellátják a tudományos osz-
tályok működésével összefüggő szakmai, szervezési, nyilvántartási és további adminisztratív feladatokat, az Elnöki és 
Testületi Titkárság vezetőjének közvetlen irányítása mellett.

5.2 A titkárságvezetők az osztályreferensek közreműködésével elvégzik azokat a feladatokat, amelyekkel esetenként az 
Akadémia elnöke, alelnökei, az illetékes tudományos osztály elnöke, az Elnöki és Testületi Titkárság vezetője és felha-
talmazása alapján a Szervezési Titkárság vezetője őket megbízza, illetve amelyek végrehajtására utasítja, továbbá ame-
lyeket a tudományos osztály ügyrendje részére megállapít.

5.3 A titkárságvezetők osztályvezető besorolású köztisztviselők.
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6. Köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók

6.1 A köztisztviselők munkaköri leírásuk alapján, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, személyes felelősséggel in-
tézik a munkakörükbe tartozó, valamint a vezetők által szakterületük alapján reájuk bízott ügyeket.

6.2 A köztisztviselők a főosztályvezető megbízása, felhatalmazása alapján önállóan és személyes felelősséggel végzik a 
munkakörükhöz tartozó ügyekben a szervezési és ellenőrzési feladatokat, koordinálják a belső és a külső kapcsolatokat.

6.3 A köztisztviselőknek ismerniük kell szakterületüket, az akadémiai feladatokat, az ügyintézés általános szabályait, a 
munkaterületükre vonatkozó hatályos jogszabályokat, a szervezeti egység munkáját érintő akadémiai, titkársági ren-
delkezéseket stb.

6.4 A köztisztviselő részére főszabályként csak közvetlen felettese adhat utasítást. Ha az Akadémia valamely vezetője 
– jogszabály, az Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje vagy jelen Szervezeti és működési szabályzat alapján – közvet-
lenül utasítja őt, erről az utasított köztisztviselőnek közvetlen felettesét egyidejűleg, ha ez nem lehetséges, utólag tájé-
koztatnia kell.

6.5 Az ügykezelők, valamint a munkavállalók a felettesük által számukra meghatározott, munkakörükbe tartozó feladato-
kat kötelesek ellátni.

6.6 A köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók – a jogszabályok és az akadémiai belső szabályzások keretei között – 
jogosultak érdekképviseleti szervhez csatlakozni, véleményt nyilvánítani, munkaszervezéssel, feladatellátással kapcso-
latos kérdésekben javaslatot tenni, információt kérni.

6.7 A köztisztviselő illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényekről, információkról, amelyek 
feladatainak ellátása során jutottak tudomására, és kiszolgáltatásuk az állam, az Akadémia vagy annak költségvetési szer-
ve, bármely munkatársa vagy külső személy számára hátrányos vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.

6.8 A köztisztviselő feladatainak ellátása során a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vo-
natkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.

7. A Titkárság döntés-előkészítési rendszere, testületi értekezletek

Állandó és eseti bizottságok

7.1 Meghatározott irányítási feladatok ellátásának elősegítése érdekében az Akadémia elnöke véleményező, javaslattevő, 
döntés-előkészítő feladattal állandó és eseti bizottságokat hozhat létre.

Stratégiai Tanácsadó Testület

7.2 Az elnök munkáját az Akadémia tevékenységét és működését hosszú távon és alapjaiban meghatározó döntések meg-
hozatalában az MTAtv.-ben és az Akadémia Alapszabályában meghatározottak szerint a Stratégiai Tanácsadó Testület 
segíti. 

Főtitkári Értekezlet

7.3 A Titkárság egészét érintő irányítási, vezetői döntések előkészítése, az akadémiai előterjesztések, jelentések stb. megvita-
tása, valamint a titkársági munka megszervezésének, rendszeres áttekintésének és értékelésének elősegítése érdekében a 
főtitkár - a főosztályvezetők, illetve a főtitkár által esetileg meghívottak részvételével - Főtitkári értekezletet tart. 

7.4 A Főtitkári értekezlet – az elsőhelyi felelős szervezeti egység kijelölésével – készíti elő az Elnökség és a Vezetői Kol-
légium döntéseit (e körben összegyűjti és rendszerezi a döntés meghozatalához szükséges adatokat, információkat, va-
lamint előkészíti a vonatkozó dokumentumokat). Az elsőhelyi felelős szervezeti egység kijelölésével egyidejűleg meg-
határozható az elsőhelyi szakmai felelős szervezeti egység, személy.

7.5 Amennyiben a Főtitkári értekezlet elé terjesztendő javaslatot, döntéstervezetet stb. valamely más testületnek (Vagyon-
kezelő Testület, Felügyelő Testület stb.) is meg kell vitatnia, az elsőhelyi felelősként (ha van, elsőhelyi szakmai felelős-
ként) kijelölt szervezeti egység felelőssége a testületi megvitatási kötelezettség tényéről jelzéssel élni az illetékes tes-
tület felé. Amennyiben a Főtitkári értekezleten kijelölt határidőig az illetékes testület nem ülésezik, vagy az ügyet nem 
tárgyalja, a felelős szervezeti egység köteles ezt a főtitkár felé haladéktalanul jelezni. 

7.6 A Főtitkári értekezlet döntéseit állásfoglalás, vélemény formájában hozza meg.

Szervezeti egységek értekezletei

7.7 A főosztályok vezetői kötelesek a Főtitkári értekezlet döntéseiről, az ott meghatározott, a főosztályt érintő feladatok-
ról az irányításuk alá tartozó szervezeti egység munkatársait tájékoztatni (a főosztályvezető által meghatározott rend-
ben, pl. főosztályi értekezlet keretében).
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IV. Fejezet
A Titkárság 

1. A Titkárság szervezeti tagozódása

A Titkárság igazgatóságra, főosztályokra, titkárságokra, osztályokra és irodára tagolódik.

2. A Titkárság szervezete

2.1 A Titkárság szervezeti egységei
2.1.1 Elnöki és Testületi Titkárság

– elnöki titkársági feladatok
– alelnöki titkársági feladatok
– Szervezési Titkárság
– Tudományos osztályok titkárságai:

1. élettudományi Titkárság:
IV.  Agrártudományok Osztálya 
V.  Orvosi Tudományok Osztálya 
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya 

2. Társadalomtudományi Titkárság:
I.  Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
II.  Filozófiai és Történettudományok Osztálya 
IX.  Gazdaság- és jogtudományok Osztálya 

3. Természettudományi Titkárság:
III.  Matematikai Tudományok Osztálya 
VI.  Műszaki Tudományok Osztálya 
VII.  Kémiai Tudományok Osztálya 
X.  Földtudományok Osztálya 
XI.  Fizikai Tudományok Osztálya 

– Határon Túli Magyarok Titkársága
2.1.2 Főtitkári Titkárság 
2.1.3 Gazdasági Igazgatóság

– Stratégiai Tervezési és Elemzési Osztály
– Vagyongazdálkodási Osztály
– Költségvetési és Pénzügyi Főosztály
– Fejezeti és Intézményi Pénzügyek Osztálya
– Gazdasági Osztály

2.1.4 Kommunikációs Főosztály
2.1.5 Kutatóintézeti Főosztály
2.1.6 jogi és Igazgatási Főosztály

– jogi Osztály
– Humánpolitikai Osztály
– Ügyiratkezelő Iroda

2.1.7 Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
2.1.8 Ellenőrzési Főosztály
2.1.9 Informatikai Főosztály

– Informatikai Stratégiai és Koordinációs Osztály
2.1.10 Doktori Tanács Titkársága

2.1 A szervezeti egységek feladatkörét a VII. Fejezet, míg részletes feladataikat ügyrendjük tartalmazza. A Titkárság szer-
vezeti felépítését jelen Szervezeti és működési szabályzat melléklete tartalmazza.

2.2 A Titkárságon az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök:
a) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdésének b) pont-

ja alapján évente vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:
– a főtitkár,
– a főtitkárhelyettes,
– gazdasági igazgató,
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– Gazdasági Igazgatóság főosztályvezető-helyettese,
– Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,
– közbeszerzési szakreferens,
– a főosztályvezető,
– a Költségvetési és Pénzügyi Főosztály főosztályvezető-helyettese és osztályvezetője,
– a belső ellenőr:

● az MTA Titkárság belső ellenőrzését végző köztisztviselő (Ellenőrzési Főosztály)
● az akadémiai köztestületi költségvetési szervek, kutatóhelyek és egyéb akadémiai intézmények felügyeleti 

költségvetési ellenőrzésére kötelezett köztisztviselő (Ellenőrzési Főosztály)
b) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdésének b) pont-

ja alapján ötévente vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:
– az elnöki tanácsadó,
– az elnöki főtanácsadó.

c) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdésének d) pont-
ja alapján ötévente vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:
– a főosztályvezető-helyettes,
– az osztályvezető.

2.3 A Titkárságon a Kttv. 127. §-ában foglalt felhatalmazás, illetve az ott meghatározott feltételek fennállása alapján az 
Akadémia elnöke, illetve a külön rendelkezés szerinti átruházott jogkörében az Akadémia főtitkára szakmai tanácsadói, 
illetve szakmai főtanácsadói címet adományozhat a Titkárság szervezetében közszolgálati jogviszonyban álló köztiszt-
viselőknek. Az adományozható kétféle cím együttesen legfeljebb a Titkárság felsőfokú iskolai végzettségű köztisztvi-
selői létszámának 20%-a lehet. 

2.4 Az Akadémia elnöke, illetve a külön rendelkezés szerint átruházott hatáskörben az Akadémia főtitkára a tartósan ki-
emelkedő munkát végző felsőfokú iskolai végzettségű, közigazgatási szakvizsgával rendelkező köztisztviselőnek cím-
zetes vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi, a középiskolai végzettségű köz tiszt vi se lő-
nek címzetes főmunkatársi címet adományozhat.

2.5 A fenti 2.4 és 2.5 pont szerinti címek adományozásának eljárási rendjével kapcsolatban az Akadémia elnöke további 
részletszabályokat határozhat meg.

V. Fejezet
A Titkárság működési szabályai

1. Az ügyintézés alapelvei

1.1 A Titkárság szervezeti egységei feladataik ellátása során, a Titkárság zavartalan működése érdekében – tekintettel ezen 
Fejezet 4. pont 4.1 alpontjában foglaltakra is – kötelesek szorosan és szervezetten együttműködni, közvetlenül kapcso-
latot tartani és egymást a szükséges tájékoztatás megadásával, adatok szolgáltatásával, valamint minden egyéb módon 
kölcsönösen segíteni.

1.2 Az ügyintézés során a jelen szabályzatban, az egyéb akadémiai szabályozásokban és a munkaköri leírásokban foglal-
tak szerint, az Akadémia vezetőivel és illetékes testületi szerveivel együttműködve kell eljárni.

1.3 Ha e szabályzat alapján nem állapítható meg pontosan, hogy valamely ügy elintézése mely szervezeti egység feladata, 
az elnök vagy a főtitkár jelöli ki az ügy intézéséért felelős szervezeti egységet.

1.4 Az ügyintézésre vonatkozó előírásokat minden munkatársnak ismernie és alkalmaznia kell. 

2. Az ügyintézés általános szabályai

2.1 Az ügy elintézéséért elsődlegesen az a szervezeti egység felelős (elsőhelyi felelős szervezeti egység), amelynek a fel-
adat tényleges elvégzése és/vagy koordinálása jogszabály, az állami irányítás egyéb jogi eszköze, jelen Szervezeti és 
működési szabályzat vagy egyéb akadémiai szabályozás alapján a hatáskörébe tartozik. E Szervezeti és működési sza-
bályzatban meghatározott esetekben, továbbá az Akadémia elnökének és főtitkárának kijelölése esetén az ügy elinté-
zésében szakmai felelős, felelősök (szakmai felelős szervezeti egység) is részt vesznek. Több szakmai felelős esetén 
meghatározható az elsőhelyi szakmai felelős.

2.2 Az ügyeket érdemben vagy közbenső intézkedésként (egyeztetés, hiánypótlás stb.) a vonatkozó jogszabályoknak, az 
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akadémiai szabályozásoknak, a felettes vezető útmutatásainak megfelelően, az előírt határidők megtartásával kell elin-
tézni. Az érdemi döntéshez szükséges tényeket és feltételeket, valamint a döntés várható következményeit minden eset-
ben tisztázni kell.

2.3 Az ügyintézés határideje általában 15 munkanap, amelyet az ügyiratnak az ügyintézőhöz érkezése napjától kell számí-
tani. Az ügy fontosságára tekintettel az illetékes vezető ennél rövidebb, illetőleg indokolt esetben hosszabb elintézési 
határidőt is megállapíthat. jogszabályban megállapított határidő esetén a jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

2.4 Az államigazgatási egyeztetés keretében megküldött előterjesztések tekintetében az azokban megjelölt határidőnek 
megfelelően kell eljárni.

2.5 A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszervezni, hogy minden ügy elintézéséért, illetőleg annak elmulasz-
tásáért felelős személy megállapítható legyen.

2.6 Ha a vezetői döntéshez szükséges valamennyi körülmény magából az ügyiratból nem állapítható meg, az ügyintézés 
előzményeiről írásbeli összefoglalót, belső feljegyzést kell készíteni és azt az ügyirathoz kell csatolni.

2.7 Az ügy érdemi elintézésével összefüggő – közvetlen munkakapcsolatok keretében létrejött – egyeztetéseket és megál-
lapodásokat, ha azokról közös jegyzőkönyv, emlékeztető nem készült, az előző bekezdésben foglaltak szerint kell rög-
zíteni.

2.8 Ha az ügyintézés olyan vezetői utasítás alapján történt, amellyel az ügyintéző vagy az ügyirat láttamozója nem ért 
egyet, az ellenvéleményt az indokok megjelölésével írásba kell foglalni, és azt az ügyiratban fel kell tüntetni.

2.9 A Titkárság munkatársai kötelesek az ügyintézés során a tudomásukra jutott államtitkot, szolgálati titkot és üzleti titkot 
megőrizni. Minősített adatot (korábbi államtitkot vagy szolgálati titkot) tartalmazó ügyiratot a titkos ügykezelésre vonat-
kozó szabályok megtartásával kell intézni, külföldre vinni vagy küldeni az erre vonatkozó külön szabályok szerint lehet.

2.10 Az ügyintézés folyamán egyebekben az MTAtv.-ben és a vonatkozó külön jogszabályokban, az Alapszabályban és 
Ügyrendben, a hatályos akadémiai szabályozásokban és az egyes testületek ügyrendjében és szabályzatában foglaltak-
ra figyelemmel kell eljárni.

2.11 Az ügyiratkezelés és a bélyegzők használata során az Iratkezelési Szabályzat előírásait, illetve a vonatkozó külön ren-
delkezéseket kell alkalmazni.

3. Együttműködés a köztestületi szervekkel

3.1 Két közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete. Az Elnökség döntési jogkörét, működési rendjét 
és azt, hogy az Elnökség mely döntési jogköreit adhatja át a Vezetői Kollégiumnak, az Alapszabály tartalmazza. Az El-
nökség a döntéseiért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

3.2 Az Alapszabály 42. §-ában foglaltak szerint a Vezetői Kollégium az Elnökség döntéseit előkészítő testület, amely köz-
reműködik az Akadémia és az akadémiai kutatóhálózat operatív irányítását igénylő feladatok végrehajtásában. A Ve-
zetői Kollégium – határozat, állásfoglalás, vélemény formájában – döntést hoz mindazokban a kérdésekben, amelyek 
az MTAtv. és az Alapszabály alapján hatáskörébe tartoznak, illetve amit az Elnökség és a Közgyűlés a Vezetői Kollé-
gium döntési jogkörébe utal.

3.3 A Kutatóintézeti Főosztály a tudományos osztályokkal rendszeresen együttműködik.
3.4 A Kutatóintézeti Főosztály vezetője, illetve helyettesei a tudományos osztály elnökének meghívására részt vesznek a 

tudományos osztály ülésein, hogy ott kérésre tájékoztatást adjanak a főosztály tevékenységéről, a megtett vagy terve-
zett intézkedésekről.

3.5 A Kutatóintézeti Főosztály vezetője a feladattól függően tájékoztatja a tudományos osztályokat az akadémiai ku ta tó in-
té zetek, valamint mindazon, a főosztály koordinációs tevékenységéhez tartozó szervezetek munkájáról, amelyek a tu-
dományos osztályok tevékenységét érintik.

3.6 A Kutatóintézeti Főosztály vezetője a tudományos osztályok titkárságának vezetőit – a napirendtől függően, szükség 
esetén – meghívja a főosztály munkaértekezleteire.

3.7 A gazdasági igazgató részt vesz, és előterjesztéseket tehet a Vagyonkezelő Testület ülésén. Vagyongazdálkodással és 
vagyonhasznosítással kapcsolatos ügyben egyebekben a Vagyonkezelő Testülethez előterjesztést az Akadémia elnöké-
nek eseti felhatalmazása (kijelölése) alapján a Titkárság főosztályvezető beosztású munkatársa tehet. Az előterjesztést 
a kijelölt személy a gazdasági igazgatóval egyezteti.

3.8 A funkcionális főosztályok tevékenységük ellátása során rendszeres kapcsolatot tartanak a tudományos osztályokkal.
3.9 Az Akadémia támogatja az Akadémiával társult, külön alapszabállyal rendelkező önálló szervezetet, a Széchenyi Iro-

dalmi és Művészeti Akadémiát, amelynek adminisztratív feladatait annak titkársága látja el. A kapcsolatot mindkét 
részről két-két delegátus tartja; a kapcsolattartás szabályait és az együttműködés rendjét a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia elnöke együttesen alakítja ki. Az Akadémia részéről két 
tagot hároméves időszakra az elnök jelöl ki. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tájékoztatja tevékenységé-
ről az Akadémia Közgyűlését.
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4. A főosztályok együttműködése és kapcsolattartása 

4.1 A főosztályok tevékenységüket egymással szoros együttműködésben, mellérendelten végzik. Az együttműködést első-
sorban az adott feladat ellátásáért a munkaterv szerint első helyen felelős főosztálynak kell kezdeményeznie. Az egyes 
főosztályok feladatkörébe tartozó, de más főosztályok feladatkörét is érintő ügyekben az érdekelt főosztályok bevoná-
sával kell eljárni. Az ennek során felmerült vitás kérdésekben a közös álláspont kialakítását egyeztetés útján kell meg-
kísérelni. Ha ez nem vezet eredményre, a vitás ügyet a főtitkárhoz kell döntésre felterjeszteni.

4.2 A Titkárság szervezeti egységei a sajtókommunikációjukat a Kommunikációs Főosztály közreműködésével végzik, 
amelynek elősegítése érdekében a tudományos intézmények és programok eredményeiről folyamatosan tájékoztatást 
küldenek a Kommunikációs Főosztály számára. 

4.3 A Titkárság szervezeti egységei – a Határon Túli Magyarok Titkársága kivételével – a nemzetközi ügyek vonatkozásá-
ban jelentkező egyes feladatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának közreműködésével oldják meg. 

5. Kapcsolattartás a külső szervekkel

5.1 A szervezeti egységek a külső szervekkel való hivatalos érintkezésben a hatáskörükbe tartozó vagy külön megbízás 
alapján hatáskörükbe utalt ügyekben – a III. Fejezet 1. pontjában foglaltak szerint – jogosultak eljárni. Ennek során más 
szervezeti egységek feladatkörét is érintő ügyekben az érdekelt szervezeti egységek bevonásával, tájékoztatásával jár-
nak el. Előkészítő vagy tájékozódó jelleggel bármely szervezeti egység vezetője – külön egyeztetés nélkül is – eljár-
hat a feladatkörébe tartozó ügyekben akkor is, ha a végleges állásfoglalás más szervezeti egység feladatkörébe tartozik. 
Ilyen esetekben kötelező a feladatok szerint illetékes szervezeti egység haladéktalan tájékoztatása.

5.2 Az államigazgatási szervek (központi államigazgatási szervek, kormányhivatalok stb.) és egyéb költségvetési szervek il-
letékes főosztályaival a munkakapcsolatot a feladatkörébe tartozó ügyekben az illetékes főosztály tartja, így különösen:
a) az államigazgatási szervek és egyéb költségvetési szervek jogi szervezeteivel (titkárságával) a jogi és Igazgatási 

Főosztály,
b) pénzügyi, költségvetési, beruházási és vagyonnal kapcsolatos kérdésekben az államháztartásért felelős miniszterrel 

és az állami vagyonért felelős miniszterrel, munkaügyi kérdésekben a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, ipar-
jogvédelmi ügyekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, szerzői jogi kérdések tekintetében az Artisjus Ma-
gyar Szerzői jogvédő Iroda Egyesülettel, ellenőrzési ügyekben az állami Számvevőszékkel a Gazdasági Igazgató-
ság és az Ellenőrzési Főosztály;

c) hatáskörében eljárva a Kutatóintézeti Főosztály kapcsolatot tart a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával és az 
Artisjus Magyar Szerzői jogvédő Iroda Egyesülettel; 

d) katasztrófavédelmi ügyekben a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Erőforrás Minisztériumával a Kutatóintézeti 
Főosztály;

e) mindazon központi államigazgatási szervekkel és kormányhivatalokkal, amelyek hatáskörébe a K+F+I beletarto-
zik, feladat- és hatásköre szerint a Kutatóintézeti Főosztály és a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya;

f) a tudományos osztályok titkárságai a feladatkörükbe tartozó ügyekben mindazon központi államigazgatási szer-
vekkel, kormányhivatalokkal, egyetemekkel, tudományos társaságokkal és szervezetekkel, amelyek tevékenysége 
az osztály munkáját érinti.

5.3 A médiával a kapcsolatot a Kommunikációs Főosztály tartja. A sajtó részére adandó közlemény, tájékoztatás tartal-
mát az illetékes főosztályok vezetőinek kell közölniük a Kommunikációs Főosztállyal. A sajtónak nyilatkozatot, köz-
lést alapvetően a főosztályvezető adhat, az elnök engedélyével. Főosztályvezetői megbízással nem rendelkező személy 
nyilatkozatra csak kivételes esetben, elnöki engedéllyel jogosult.

5.4 Kormánybizottságokban, programtanácsokban, tárcaközi bizottságokban stb. az akadémiai képviselet ellátására a Ve-
zetői Kollégium, az elnök, illetve a főtitkár esetenként jelöli ki az illetékes munkatársakat, és látja el a szükséges felha-
talmazásokkal.

5.5 Bíróságok előtti eljárásokban, illetve más hatóságok előtti eljárásban főszabályként (az elnök vagy a főtitkár eltérő ren-
delkezése hiányában) a jogi és Igazgatási Főosztály képviseli az Akadémiát.

6. Kiadmányozás

6.1 A Titkárság tevékenysége során az elnevezésének megfelelő – az Akadémia védjegyével ellátott, sorszámozott és nyil-
vántartásba vett – bélyegzőt használ. A Titkárság az Akadémia hivatalos védjegyét használja hivatalos iratain, levélpa-
pírján, kiadványain, rendezvényein stb.

6.2 Kiadmány az Akadémiától más szervhez, illetőleg az Akadémián belül az elnökhöz, az alelnökhöz, a főtitkárhoz, a fő-
titkárhelyetteshez, valamint a Titkárságon belül a szervezeti egységek között megküldött, a kiadmányozó hiteles aláírá-
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sával ellátott (szükség esetén bélyegzővel lepecsételt) irat. A jogosult által külső szerv részére kiadmányozott iratot - az 
Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint - akadémiai bélyegzővel ellátva kell a címzettnek továbbítani.

6.3 jelen szabályozás értelmében kiadmányozás a már felülvizsgált végleges kiadmánytervezet jóváhagyását, aláírását, el-
küldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről.

6.4 Az elnök, az alelnökök, a főtitkár, a főtitkárhelyettes kiadmányozza mindazoknak az ügyeknek az iratait, amelyekben 
saját hatáskörükben vagy az arra jogosult által átruházott hatáskört gyakorolva járnak el; a doktori Tanács elnöke és 
titkára kiadmányozza azokat az iratokat, amelyek kiadására kizárólag ők jogosultak. 

6.5 Kizárólag az Akadémia elnöke kiadmányozhatja a közjogi méltóságoknak (miniszterelnök, köztársasági elnök, Or-
szággyűlés elnöke, Alkotmánybíróság elnöke, Legfelsőbb Bíróság elnöke), a legfőbb ügyésznek, az állami Számve-
vőszék elnökének, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének, a Magyar államkincstár elnökének címzett iratokat. 
A kiadmányozásra jogosult vonatkozásában egyebekben az Akadémia államigazgatási képviseletére vonatkozó – az 
Alapszabályban és jelen szabályzatban – foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni (az Akadémia véleményének állam-
igazgatási képviseletére miniszteri szinten az elnök, államtitkári szinten – az elnökkel történő egyeztetési kötelezett-
séggel – a főtitkár, főosztályvezetői szinten az elnök vagy az elnököt helyettesítő jogkörben a főtitkár által, kötött fel-
hatalmazással kijelölt személy jogosult. A kötött felhatalmazás alapján eljáró személy csak a kijelölésre jogosult által 
meghatározott személyi és tárgyi körben, meghatározott tartalommal tehet nyilatkozatot, kiadmányozhat vagy láthatja 
el más módon az Akadémia képviseletét).

6.6 A főosztályvezetők, helyetteseik és a tudományos osztályok titkárságainak vezetői gyakorolják a kiadmányozás jogát a 
hatáskörükbe tartozó minden olyan ügyben, amelyekben a kiadmányozás joga nincs az Akadémia vezetői részére fenn-
tartva, vagy amelyekben a kiadmányozásra eredetileg jogosult felhatalmazza.

6.7 Az osztályvezetőket és köztisztviselőket feladatkörükben a kiadmányozás joga azokban az ügyekben illeti meg, ame-
lyekre vonatkozóan felettesüktől felhatalmazást kaptak.

6.8 A kiadmányok tartalmáért, törvényességéért a kiadmányozó felel, az ügyet előkészítő ügyintéző felelősségének fenn-
tartása mellett. Az ügyiraton – a szakmai illetékesség, illetve a felelősség megállapíthatóságának érdekében – az azt 
előkészítő ügyintéző nevét fel kell tüntetni. Ha a kiadmánnyal kapcsolatban a Titkárság egységes álláspontjának kiala-
kítása nem történt meg, az eltérő vélemények tárgyilagos feltárásáért a kiadmány készítője felelős. 

6.9 Az ügy érdemi elintézésének befejezéseként az arra jogosult vezető rendelkezik az elintézést tartalmazó ügyirat kiadá-
sa (kiadmányozás), vagy annak véglegesen az irattárba helyezése iránt.

6.10 A főosztályvezetők kötelesek helyetteseik, az osztályvezetők és a köztisztviselők kiadmányozási jogának körét és a jog 
gyakorlásának feltételeit megállapítani.

6.11 A döntéshozatal és kiadmányozás rendjére vonatkozóan az Akadémia elnöke további, az Alapszabállyal és jelen sza-
bályzattal összhangban álló szabályokat állapíthat meg. Az ügyiratok érkeztetésének és szignálásának rendjével, az 
iratkezeléssel, az Akadémia védjegyével kapcsolatos, valamint az akadémiai bélyegzőkre vonatkozó részletes szabá-
lyokat az Akadémia elnöke külön rendelkezésben állapíthatja meg.

6.12 jelen szabályozás kiadmányozásra vonatkozó előírásait értelemszerűen alkalmazni kell az elektronikus kiadmányozás-
ra is, amelynek részletszabályait az Akadémia elnöke külön rendelkezésben állapíthatja meg.

7. Pénzgazdálkodás

7.1 A Titkárság költségvetését - a Közgyűlés által meghatározott keretek között - az Akadémia elnöke hagyja jóvá.
7.2 Az Akadémia mint költségvetési fejezet gazdálkodásával összefüggő rendelkezéseket az elnök a jogszabályban meg-

határozott esetekben az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben szabályozza.
7.3 A Titkárság kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési és érvényesítési rendjét, valamint a Vagyonkezelő 

Szervezet gazdálkodási rendjét az elnök – jelen szabályzattal összhangban – külön rendelkezésben szabályozza.

8. Előterjesztések készítése

8.1 jogszabály, a jóváhagyott akadémiai munkaterv vagy külön vezetői döntés alapján a külső szervek (Országgyűlés, Kor-
mány stb.) részére készülő akadémiai előterjesztések szakmai tervezetét az elnök vagy a főtitkár által esetileg kijelölt, 
egyébként az ügy elsőhelyi felelős szervezeti egysége köteles - a társfőosztályokkal együttműködve - előkészíteni (az 
eseti főtitkári kijelölésről azzal egyidejűleg a főtitkár az elnököt tájékoztatja). A szakmai tervezet megalapozásában az 
elsőhelyi felelős főosztálynak a tudományos osztályok, az akadémiai kutatóhelyek és egyéb akadémiai intézmények 
szakértői véleményére kell támaszkodnia, és figyelemmel kell lennie a szakmailag érintett más szervezeti egységek vé-
leményére. Az előkészítésért első helyen felelős főosztálynak figyelembe kell vennie az ügyhöz kapcsolódó korábbi 
határozatokat, tanulmányokat, elemzéseket stb. is.
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8.2 Az előterjesztés szakmai tervezetét a felelős főosztály a Titkárságon belüli egyeztetés után az előírt határidőre megkül-
di a jogi és Igazgatási Főosztálynak.

8.3 A Titkárságon belüli véleményeltérés esetén az V. Fejezet 4.1 pontja szerint kell eljárni.
8.4 A jogi és Igazgatási Főosztály az előterjesztés tervezetét jogi és szerkesztési szempontból vizsgálja, majd az elnök vagy 

a főtitkár engedélye alapján a tervezetet külső szervnek (szerveknek) véleményezésre megküldi. Az előterjesztés, tájé-
koztató tervezetét olyan időben kell véleményezésre elküldeni, hogy a külső szervnek, illetve vezetőjének az állásfog-
lalás kialakítására legalább 15 naptári nap álljon rendelkezésre.

8.5 Ha a külső szerv a tervezettel kapcsolatban, lényeges kérdésben el nem fogadható észrevételt tesz, egyeztető tárgyalást 
kell javasolni. Az egyeztető tárgyalásért általában az előterjesztést készítő főosztály vezetője felelős. Az egyeztető tár-
gyalás megszervezése – amennyiben az elnök vagy a főtitkár nem jelöl ki más szervezeti egységet – a jogi és Igazgatá-
si Főosztály feladata. Az ellenvéleményt az előterjesztésben indokaival együtt külön fel kell tüntetni, az Akadémia erre 
vonatkozó álláspontjával együtt.

8.6 A közlemények tervezetét a kiadó főosztálynak a jogi és Igazgatási Főosztállyal, továbbá a többi érdekelt főosztállyal 
egyeztetnie kell. A közzétételt az elnök, illetve a főtitkár engedélyezi.

9. Külső szervek által küldött előterjesztések véleményezése

9.1 Tárcaegyeztetés keretében megküldött tervezetekre (jogszabálytervezetek, egyéb határozatok és előterjesztések stb.), 
illetve az államigazgatási szervektől és egyéb költségvetési szervektől érkező további előterjesztésekre, megkeresések-
re vonatkozóan az Akadémia elnöke, illetve főtitkára adhat véleményt. A jogszabálytervezet, egyéb előterjesztés, meg-
keresés véleményezésének munkáját – az elnök vagy a főtitkár eltérő rendelkezése hiányában – a jogi és Igazgatási Fő-
osztály szervezi és fogja össze.

9.2 A jogi és Igazgatási Főosztály (vagy az egyedileg kijelölt szervezeti egység) elsőhelyi felelős szervezeti egységként
a) kijelöli – szükség szerint elnöki (főtitkári) útmutatás alapján – azokat a szervezeti egységeket, amelyeknek a terve-

zetet véleményezniük kell (szakmai felelős(ök) és további közreműködő szervezeti egységek); szakmai tárcaegyez-
tetések körében megküldött előterjesztésekkel kapcsolatban elsőhelyi szakmai felelős szervezeti egység a Kutató-
intézeti Főosztály;

b) érdemben előkészíti a kiadmányozandó vélemény tervezetét, és gondoskodik arról, hogy az a határidőkre is figye-
lemmel eljusson az aláíró vezetőhöz.

9.3 Az érintett főosztályok az illetékes kutatóhelyek és más akadémiai intézmények szakembereinek, fontosabb ügyekben 
az Akadémia testületi szerveinek bevonásával kötelesek véleményüket kialakítani, és azt a megalapozó iratokkal együtt 
a jogi és Igazgatási Főosztálynak határidőre megküldeni.

9.4 Az eltérő belső vélemények összehangolását – amennyiben azt a vélemények koordinálásáért felelős főosztály nem 
tudta megoldani – a főtitkár, illetve a főtitkárhelyettes végzi el, a koordinálásért felelős főosztály által szervezett egyez-
tető megbeszélésen, vagy a rendelkezésre álló iratok (vélemények és ellenvélemények) alapján. Az egyeztető megbe-
szélésen (vagy az ügyiratok alapján) kialakított állásfoglalást a vélemények összehangolását végző vezető terjeszti az 
elnök, illetve a főtitkár elé jóváhagyásra.

9.5 Az elnök, illetve a főtitkár számára az aláírandó akadémiai vélemény tervezetét a koordináló szervezeti egység a jóvá-
hagyott állásfoglalás alapján készíti el határidőre, majd a kiadmányozott iratot továbbítja a külső szerv vezetőjének.

9.6 Azokban az ügyekben, amelyekben a külső szervek a tudományos testületeket tanácsadás, véleményadás érdekében 
keresik meg, az Akadémia elnökének, illetőleg az illetékes tudományos testületeknek a választervezeteit az Elnöki és 
Testületi Titkárság - szükség esetén a jogi és Igazgatási Főosztály közreműködésével - készíti el.

9.7 Külső szervek által megküldött egyéb előterjesztések és jogszabályok előzetes tervezetére munkakapcsolat keretében 
– a jelen szabályzatban egyébként meghatározottak szerint – az érdekelt főosztály vezetője, illetőleg a jogi és Igazga-
tási Főosztály vezetője adhat nem kötelező érvényű véleményt.

10. Jogszabályok, szerződések nyilvántartása

10.1 A jogszabályok, határozatok, iránymutatások, állásfoglalások központi kezelése a jogi és Igazgatási Főosztály felada-
ta. A nyilvántartandó kiadmányok egy (ha indokolt, eredeti) példányát a kiadmányozó felelőssége a jogi és Igazgatási 
Főosztály részére megküldeni.

10.2 A jogi és Igazgatási Főosztály tartja nyilván és őrzi:
a) az elnöki határozatok és egyéb elnöki normatív szabályozások, a főtitkári normatív rendelkezések, továbbá a főosz-

tályok által megküldött, általuk kidolgozott általános jellegű állásfoglalások, vélemények, közlemények és tájékoz-
tatások eredeti kiadmányait;

b) a Vezetői Kollégium határozatait, állásfoglalásait (véleményeit);
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c) a Főtitkári értekezlet állásfoglalásait (véleményeit);
d) az AKT jóváhagyott határozatait.

10.3 A jogszabályok, határozatok, állásfoglalások hatálybalépését követően a jogi és Igazgatási Főosztály haladéktalanul 
köteles megállapítani azokból a Titkárságra háruló feladatokat. A jogi és Igazgatási Főosztály javaslata alapján a fő-
titkár jelöli ki a végrehajtásért felelős szervezeti egységet és értesíti annak vezetőjét az elvégzendő feladatról, továb-
bá – szükség esetén – meghatározza a végrehajtási és jelentésadási határidőt.

10.4 A jogszabályban (határozatban, állásfoglalásban stb.) foglalt feladat végrehajtásáért az első helyen kijelölt szervezeti 
egység vezetője felelős.

10.5 A szervezeti egységek a határidőre nem teljesített, valamint folyamatban lévő jelentős feladatokról negyedévenként 
írásbeli jelentést kötelesek küldeni a jogi és Igazgatási Főosztálynak. A főosztály erről negyedévenként összefoglaló 
jelentést készít a Főtitkári értekezletnek.

10.6 Ha valamely feladat végrehajtása alól mentesítést, vagy a végrehajtásra halasztást indokolt kérni, ezt a felelős főosztály 
vezetője köteles a határidő lejárta előtt a feladatot meghatározó vezetőnél kezdeményezni.

10.7 A Titkárság – a külön szabályozásban foglaltak szerint – meghatározott szervezeti egységei, az abban foglaltak szerint 
nyilvántartják az Akadémiát jogilag kötelező megállapodások, szerződések és keretszerződések eredeti és másolati pél-
dányait, valamint az azokat megalapozó elnöki és testületi határozatokat.

10.8 A Gazdasági Igazgatóság, valamint a gazdasági igazgató felhatalmazása alapján a Költségvetési és Pénzügyi Főosztály 
tartja nyilván és őrzi az intézményi és fejezeti éves költségvetéseket és beszámolókat.

11. A Titkárság munkaterve

11.1 A Titkárság soron következő fő feladatait – az Akadémiára, mint köztestületre tárgyévben vonatkozó célkitűzések fi-
gyelembevételével – munkatervben kell meghatározni. A munkaterv féléves időtartamra készül. A munkaterv tartal-
mazza az elvégzendő feladatot, a feladat elvégzésének határidejét és a végrehajtásért felelősök megnevezését.

11.2 A munkaterv alapját az Akadémia részére feladatot megállapító jogszabályok, miniszterelnöki- illetve kormányhatározatok, 
testületek munkatervei, határozatai, állásfoglalásai, továbbá az Akadémia vezetői által meghatározott feladatok képezik.

11.3 A munkatervre vonatkozó javaslatot – a főosztályok közreműködésével (az V. Fejezet 4.1. pontjával összhangban) – a 
jogi és Igazgatási Főosztály készíti el és terjeszti a Főtitkári értekezlet elé. A Főtitkári értekezlet a munkatervet meg-
vitatja, ahhoz módosító javaslatokat tehet. A Főtitkári értekezlet által megvitatott és véglegesített munkatervet az el-
nök hagyja jóvá, a jóváhagyott munkatervet az elnök tájékoztatásul az Elnökség elé terjeszti.

11.4 Ha valamely feladat végrehajtásáért a munkaterv több felelőst jelöl meg, az elsőhelyi felelős kötelessége az egész fel-
adat átfogó megszervezése, koordinálása, a végrehajtás teljességének és a határidő megtartásának biztosítása.

11.5 A Titkárság munkatervének teljesítéséről a jogi és Igazgatási Főosztály vezetője az V. Fejezet 10.5 pontjában megha-
tározott módon tájékozódik, és jelentést készít.

12. Az Akadémiai Értesítő 

12.1 Az Akadémia hivatalos lapja az Akadémiai értesítő, amely havonta egyszer jelenik meg. Az alapítói jogokat az Aka-
démia elnöke gyakorolja, az Akadémiai értesítőt az Akadémiai Kiadó Zrt. adja ki.

12.2 Az Akadémiai értesítő szerkesztéséért a Titkárság jogi és Igazgatási Főosztálya felelős. A szerkesztési feladatokat az 
elnök által kijelölt szerkesztő látja el.

12.3 Az Akadémiai értesítőben kell közzétenni:
a) az elnöki, főtitkári közleményeket (határozatok, szabályozások, állásfoglalások stb.), amennyiben azt az Akadémia 

elnöke vagy a közlemény kiadója elrendeli;
b) a közgyűlési határozatokat; 
c) az elnökségi határozatokat, döntéseket, egyéb állásfoglalásokat, amennyiben azt az Akadémia elnöke vagy a köz-

lemény kiadója elrendeli;
d) az AKT döntéseit (határozatok, állásfoglalások stb.);
e) a Doktori Tanács közleményeit;
f) a Bolyai jános Kutatási Ösztöndíj Kuratórium közleményeit;
g) az akadémiai költségvetési szerveket és azok magasabb vezetőit érintő pályázati felhívásokat; e szervek további 

munkatársait érintő pályázati felhívásokat akkor, ha a közzététellel az értesítő nem lépi túl a külön szerződésben 
megállapított keretet;

h) az akadémikusok, akadémiai munkatársak kitüntetéseit;
i) az Akadémiai Ifjúsági díj, valamint a Pedagógus Kutatói Pályadíj nyerteseinek névsorát;
j) egyéb, az Akadémiát közvetlenül érintő közleményeket.
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13. Az akadémiai költségvetési szervekkel kapcsolatos alapvető titkársági feladatok

13.1 A Titkárság kijelölt szervezeti egységei az alábbiak szerint közreműködnek az akadémiai költségvetési szervek ve ze-
tői vel kapcsolatos következő munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő adminisztratív (előkészítő, nyilvántartási 
stb.) feladatok ellátásában:
a) jogi és Igazgatási Főosztály:

– az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde vezetőjével kapcsolatos, külön elnöki rendelkezés szerinti alapvető és egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlása.

b) Kutatóintézeti Főosztály: a kutatóközpont főigazgatója, a kutatóintézet igazgatója, az MTA Könyvtár főigazgatója 
vonatkozásában 
– az évi rendes és pótszabadság kiadásával,
– a fizetés nélküli szabadság engedélyezésével, 
– a hivatalos külföldi utak bejelentésének és a helyettesítő személy kijelölésének tudomásul vételével 

 kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása, így különösen ezen b) pontban foglaltakkal kapcsolatos adatok nyilván-
tartása.

c) Költségvetési és Pénzügyi Főosztály a gazdasági igazgató rendelkezése alapján: 
– a kutatóközpont főigazgatója, a kutatóintézet igazgatója, az MTA Könyvtár főigazgatója, a Támogatott Kutató-

csoportok Irodája (a továbbiakban: TKI) és az MTA Üdülési Központ vezetője vonatkozásában a jubileumi ju-
talomra jogosító közalkalmazotti jogviszony időtartamának megállapítása és a jubileumi jutalom kifizetéséről 
való gondoskodás;

d) Gazdasági Igazgatóság:
– az MTA Létesítménygazdálkodási Központ, a TKI és az MTA Üdülési Központ vezetőjével kapcsolatos – kü-

lön elnöki rendelkezés szerinti – alapvető munkáltatói jogok gyakorlása;
– az LGK és az MTA Üdülési Központ vezetője tekintetében valamennyi – külön elnöki rendelkezés szerinti – 

egyéb munkáltatói jog gyakorlása;
13.2 jogi és Igazgatási Főosztály: az akadémiai költségvetési szervek alapító okirata (megszüntető okirata) elkészítésének 

koordinálása, valamint az akadémiai költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatainak előkészítésében 
való közreműködés.

13.3 Gazdasági Igazgatóság: közreműködés a jóléti intézmények pénzügyi és szakmai irányításának ellátásában.
13.4 Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya: az akadémiai költségvetési szervek nemzetközi kapcsolatokban való részvételé-

ből eredő, valamint az Eu tudománypolitikai kérdéseivel, nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos stratégiai-elemzési 
ügyekben való közreműködés, javaslattétel.

13.5 Kutatóintézeti Főosztály: hazai tudománypolitikai kérdések, hazai pályázatokkal kapcsolatos stratégiai-elemzési 
ügyek. 

13.6 Ellenőrzési Főosztály: az intézeti éves ellenőrzési tervekkel és az éves ellenőrzési jelentésekkel, valamint az ellenőrzé-
si jelentésekhez kapcsolódó intézkedési beszámolókkal összefüggő feladatok.

VI. Fejezet
A Titkárság munkarendje

1. A munkáltatói jogok gyakorlása

1.1 A Titkárság munkatársai az Akadémiával közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és ügykezelők, illetve mun-
kaviszonyban álló munkavállalók.

1.2 A Titkársággal közszolgálati vagy munkaviszonyban állók tekintetében a munkáltatói jogokat az Akadémia elnöke 
gyakorolja, amely jogokat a Titkárság Alapító Okirata és a jelen szabályzat szerint, illetve az azokban foglalt felhatal-
mazás alapján kiadott külön rendelkezés szerint a főtitkárra, illetve a Titkárság vezető beosztású köztisztviselőjére át-
ruházhat.

1.3 A köztisztviselők - kinevezésük előtt - a kinevezésre jogosult vezető előtt a Kttv.-ben előírtak szerint esküt tesznek.
1.4 A munkatársak részletes munkaköri feladatait a főosztályvezető határozza meg (a munkaköri leírást a főosztályvezető 

adja át részükre). A főosztályvezető gondoskodik továbbá arról, hogy a Titkárság Szervezeti és működési szabályzatát 
és a Közszolgálati Szabályzatot a munkatársak megismerjék, valamint intézkedik a munkatársak munkavédelmi okta-
tásban való részesítése iránt.

1.5 A munkaköri leírás tartalmát, valamint a munkakör átadás-átvétel szabályait az elnök külön rendelkezésben határozhat-
ja meg.

1.6 A Titkárság szervezeti egységei részére engedélyezett létszámot jelen szabályzat melléklete tartalmazza. Azon üres 
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álláshelyek, amelyek a jelen szabályzat mellékletét képező státuszrendben rögzített engedélyezett létszámok alapján 
szervezeti egység részére kifejezetten nem kerültek kiosztásra, az Elnöki és Testületi Titkárság létszámkeretéhez tar-
toznak. Az előbbiek szerinti üres álláshelyek kiosztására az Akadémia elnöke jogosult. 

2. A munkaidő

2.1 A Titkárság munkatársainak munkaidejét a köztisztviselőkre és a munkavállalókra vonatkozó jogszabályok határozzák 
meg, amelyek alapján – amennyiben külön jogszabály, a kinevezés vagy munkaszerződés eltérően nem rendelkezik – a 
munkaidő heti 40 óra.

2.2 A munkaidő beosztását az elnök, a főtitkár, illetve a szervezeti egység vezetője határozza meg.
2.3 A szabadság kiadása előre meghatározott szabadságolási ütemterv szerint történik. A főosztályvezetők kötelesek az el-

nök vagy átruházott hatáskörben a főtitkár által engedélyezett szabadságuk, külföldi kiküldetésük idejét a jogi és Igaz-
gatási Főosztállyal közölni, amelyről a főosztály – kérésre – az Akadémia elnökét és főtitkárát tájékoztatja. 

3. Kedvezmények és a szakszervezet jogai

3.1 A Titkárság munkatársai a vonatkozó jogszabályok alapján az Akadémia elnöke által kiadott Közszolgálati Szabályzat-
ban és egyéb akadémiai szabályozásokban foglaltak szerinti juttatásokban, illetve támogatásban, költségtérítésben ré-
szesülnek.

3.2 A Titkárság munkatársai kedvezményesen jogosultak az Akadémia jóléti és egyéb intézményeinek szolgáltatásait – a 
vonatkozó külön akadémiai szabályozásokban foglalt feltételekkel – igénybe venni.

3.3 A Titkárságon foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók érdekképviseletét az Akadémiai Igazgatási és Szolgál-
tatási dolgozók Szakszervezete látja el.

4. Hivatalos kiküldetés

4.1 Hivatalos kiküldetést csak kiküldetési rendelvény alapján szabad teljesíteni.
4.2 A külföldi kiküldetést a főtitkár, a főtitkárhelyettes és a főosztályvezető esetében az Akadémia elnöke, a további mun-

katársak esetében a főtitkár rendeli el és engedélyezi.
4.3 A belföldi kiküldetést a főtitkár és főtitkárhelyettes esetében az Akadémia elnöke, a Titkárság főosztályvezetői vonat-

kozásában a főtitkár, a Titkárság főosztályvezető-helyettesei, osztályvezetői, valamint a beosztott munkatársak vonat-
kozásában az illetékes szervezeti egység vezetője (főosztályvezető) rendeli el és engedélyezi.

4.4 A külföldi kiküldetési költségek előlegfelvételére és a költségek elszámolására a hatályos pénzügyi jogszabályokat, il-
letve a vonatkozó akadémiai szabályozásokat kell alkalmazni; belföldi kiküldetés esetén előlegfelvételre egyedi enge-
déllyel kerülhet sor, az elszámolásra a hatályos pénzügyi jogszabályokat kell alkalmazni.

4.5 Belföldi kiküldetés során történő hivatalos használatra akadémiai gépkocsit a tudományos osztály elnöke és a főosz-
tályvezető az LGK keretében működő Gépkocsiszolgálattól igényelhet. Külföldi kiküldetés esetén akadémiai gépkocsi 
használatára az Akadémia elnökének egyedi engedélye alapján van lehetőség.

VII. Fejezet
A főosztályok feladatköre

1. Elnöki és Testületi Titkárság feladatköre

1.1 Elnöki titkársági feladatok
 Az elnök személyéhez kötött, valamint az Akadémia testületi működésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs 

feladatokat lát el, így különösen:
a) előkészíti, szervezi és nyilvántartja az elnök hazai és külföldi programjait;
b) előkészíti és szervezi az Elnökség, a Vezetői Kollégium és a Vezetői értekezlet üléseit;
c) az Akadémia elnökével, alelnökeivel és az illetékes osztályelnökkel együttműködésben, azok elvi irányítási jogkö-
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reit nem érintve ellátja a tudományos osztályok titkárságaival kapcsolatos irányítási és ellenőrzési feladatokat;
d) az Elnöki és Testületi Titkárság vezetője főszerkesztői felelőse az akadémiai honlapnak és a Titkárság által gondo-

zott kiadványoknak;
e) közreműködik a Titkárság főosztályaival, illetve külső szervekkel (személyekkel) kapcsolatos elnöki tevékenység 

koordinálásában;
f) segítséget nyújt az alelnökök hazai és külföldi programjainak előkészítéséhez, szervezéséhez és nyilvántartásához;
g) véleményezteti a Titkárság társfőosztályaival az Akadémia területi bizottságai munkáját segítő titkárságok által be-

nyújtott szervezeti és működési szabályzatokat.
1.2 Alelnöki titkársági feladatok

a) ellátja alelnökök személyéhez kötött akadémiai és titkársági feladatokat, ideértve az Alelnöki Titkársághoz tartozó 
adminisztrációs feladatot;

b) ellátja az Akadémia elnöke által az alelnökök számára meghatározott munkamegosztás szerinti tevékenységi kö-
rökből adódó feladatok szervezését és adminisztrációját;

c) közreműködik az akadémiai testületekkel, bizottságokkal kapcsolatos alelnöki tevékenység koordinálásában;
d) előkészíti, szervezi és nyilvántartja az alelnökök hazai és külföldi programjait.

1.3 A Szervezési Titkárság
1.3.1 A Szervezési Titkárság feladat- és hatáskörei:

a) ellátja – egyebek között – a Közgyűlés előkészítésével, lebonyolításával, a közgyűlés határozatainak végre-
hajtásával és nyilvántartásával, az Elnökség üléseivel, az akadémiai központi rendezvényekkel kapcsolatos 
feladatokat;

b) az Elnöki és Testületi Titkárság vezetőjének irányítása mellett felügyeli a tudományos osztályok titkársága-
inak adminisztratív feladatellátását;

c) az Elnöki és Testületi Titkárság vezetőjének felhatalmazása alapján részt vesz a tudományos osztályok titkár-
ságai köztestülettel kapcsolatos munkájának szervezésében és ellenőrzésében;

d) végzi a területi akadémiai bizottságokkal kapcsolatos főbb feladatokat, így pl. közreműködik a területi bi-
zottságok munkájának koordinálásában, szak- és munkabizottsági hálózatának kialakításában, segíti a terü-
leti bizottságok és a tudományos osztályok együttműködését;

e) közreműködik az Akadémiai Almanach szerkesztésében.
1.3.2 A Szervezési Titkárság vezetője – az Akadémia elnökének ezzel ellentétes külön rendelkezése hiányában – fő-

osztályvezető-helyettes vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő.
1.4 A tudományos osztályok titkárságai

a) az illetékességi körükbe tartozó testületeknél megszervezik az Akadémia vezető testületei és tisztségviselői dönté-
seinek végrehajtását, nyilvántartják az osztályülések határozatait;

b) előkészítik és megszervezik az osztályüléseket, tudományos üléseket;
c) segítik a tudományos osztályokhoz tartozó bizottságok és közgyűlési nem akadémikus közgyűlési képviselők fel-

adatainak végrehajtását;
d) nyilvántartják a szakterületileg illetékességi körükbe tartozó köztestületi tagokat és segítik őket feladataik ellátásá-

ban;
e) közreműködnek az akadémiai tagválasztás előkészítésében és lebonyolításában, elvégzik a tisztújításokkal, a bi-

zottságok újjáválasztásával kapcsolatos feladatokat;
f) elvégzik az MTA doktora cím megszerzésére irányuló eljárás előkészítésének - szabályzatban rögzített - szakmai 

koordinációs feladatait;
g) elvégzik a jogszabályokban, az osztály ügyrendjében, az AKT alapszabályában és ügyrendjében rögzített, rájuk há-

ruló feladatokat;
h) a feladatkörükbe tartozó ügyekben a Titkárság főosztályaival közvetlenül tartják a kapcsolatot;
i) esetenként ellátják a tudományos osztályok közötti kapcsolattartás koordinációs feladatait;
j) közreműködnek az akadémiai beszámolók készítésében, tudománypolitikai és tudományszervezési információkat 

gyűjtenek, értékelnek;
k) kapcsolatot tartanak az osztályok külföldi (külső és tiszteleti) tagjaival, a külföldi akadémiák szakterületüknek 

megfelelő részlegeivel, segítik a tudományos bizottságokat a nemzetközi tudományos szervezetekben való műkö-
désükben;

l) kapcsolatot tartanak a szakterületileg illetékességi körükbe tartozó kutató- és oktatóhelyekkel;
m) elvégzik a tudományos könyv- és folyóirat-kiadás tervezésével kapcsolatban rájuk háruló feladatokat, valamint fi-

gyelemmel kísérik az operatív tervek megvalósulását;
n) figyelemmel kísérik a tudományos osztályhoz tartozó akadémikusok, a tudományos osztály munkájában rendsze-

resen részt vállaló MTA doktorai életkörülményeit;
o) intézik a jóléti, illetve szociális ügyekben a tudományos osztályhoz segítségért forduló akadémikusok, köztestüle-

ti tagok ügyeit;
p) segítik, illetve előkészítik az osztályelnök döntését a tudós segély odaítélésében;
q) külön szabályzatban foglaltak szerint járnak el az akadémikusok kegyeleti ügyeiben.
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1.5 A Határon Túli Magyarok Titkársága:
a) segíti a Magyar Tudományosság Külföldön elnöki bizottság munkáját, ellátja a titkári teendőket, közreműködik az 

elnöki bizottság határozatainak végrehajtásában;
b) összefogja az Akadémia határon túli tudományos, tudományszervezési programjait, koordinálja az alapprogramok 

működését;
c) kialakítja az Akadémia határon túli köztestületi működési rendjét, ellátja az ezzel kapcsolatos teendőket (jelentke-

zések, adatbázis, honlap stb.);
d) feladata (együttműködve a tudományos osztályokkal) az Akadémia külső tagjaival való kapcsolattartás, minél tel-

jesebb bevonásuk a hazai tudományos életbe, ezek feltételeinek elősegítése, szervezése; együttműködés határon 
túli magyar tudományos műhelyekkel, közreműködés a műhelytámogatási programban;

e) kapcsolattartás más, az Akadémián kívüli partnerintézményekkel, a határon túli akadémiai program képviselete;
f) ellátja a határon túli magyarok kedvezményeivel kapcsolatos igazgatási feladatokat.

2. A Főtitkári Titkárság feladatköre

2.1 A Főtitkári Titkárság ellátja a főtitkár és a főtitkárhelyettes személyéhez kötött akadémiai és titkársági feladatokat, ide-
értve valamennyi, a Főtitkári Titkársághoz tartozó adminisztrációs feladatot.

2.2 Operatív módon segíti a főtitkárt az AKT elnöki feladatainak ellátásában.
2.3 Közreműködik a testületekkel, bizottságokkal kapcsolatos főtitkári, főtitkár-helyettesi tevékenység koordinálásában.
2.4 Ellátja a főtitkár és helyettese hazai és külföldi programjainak előkészítését, szervezését, nyilvántartását.
2.5 Ellátja a Főtitkári értekezlet lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív-technikai feladatokat.

3. Gazdasági Igazgatóság

3.1 A Gazdasági Igazgatóság a Titkárság költségvetési szerv és az Akadémia mint központi költségvetési fejezet gazdálko-
dásának tervezéséért és a fejezeti költségvetés végrehajtásáért felelős szervezeti egység. E feladatkörében felel a gaz-
dálkodás megszervezéséért és irányításáért, az akadémiai vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok tel-
jesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért. 

3.2 A Gazdasági Igazgatóság ellátja
a) a Titkárság költségvetési szerv és az Akadémia mint központi költségvetési fejezet költségvetésének előirányzatai 

tekintetében a költségvetési tervezéssel, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos 
feladatokat,

b) a Titkárság gazdálkodási szakterületet érintő működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
c) az akadémiai vagyonnal való gazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védel-

mével kapcsolatos feladatokat,
d) az ágazati irányításhoz valamint a (köz)testületi döntés-előkészítéshez kapcsolódó közgazdasági és elemzési vala-

mint tervezési feladatokat.  
3.3 A gazdasági igazgató

a) irányítja és ellenőrzi a Titkárság gazdasági szervezetét, ideértve a gazdasági igazgató közvetlen alárendeltségében 
dolgozó munkatársakat, valamint a Költségvetési és Pénzügyi Főosztályt, annak vezetőjét és a Költségvetési és 
Pénzügyi Főosztályon belül működő szervezeti egységeket;

b) a Titkárság más szervezeti egységéhez beosztott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátá-
sáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad;

c) felelős az államháztartásról szóló törvényben a kifejezetten a gazdasági vezető hatáskörébe utalt feladatok ellátá sáért;
d) gazdasági intézkedéseket hoz.

3.4 A gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozó, át nem ruházható hatáskörei:
a) az akadémiai vagyongazdálkodással,
b) a fejezeti kezelésű előirányzatokkal,
c) az MTA Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) és az MTA Üdülési Központ szakmai irányításával,
d) az akadémiai költségvetési szervek gazdasági vezetőinek szakmai irányításával kapcsolatos stratégiai intézkedések 

és döntéshozatal;
e) Belső Kontrollrendszer kialakításával, működtetésével és fejlesztésével járó stratégiai feladatok.

3.5 A gazdasági igazgató az Akadémia fejezet költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Költség-
vetési és Pénzügyi Főosztály közreműködésével látja el.

3.6 A gazdasági igazgató a stratégiai jelentőségű, költségvetést érintő tervezéssel kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Stra-
tégiai Tervezési és Elemzési Osztály közreműködésével látja el.
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3.7 A gazdasági igazgató az akadémiai vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Vagyongazdálkodási Osz-
tály közreműködésével látja el.

3.8 A gazdasági igazgató a 3.4 pontban felsoroltak kivételével hatásköreinek a jelen szabályzatban, valamint az általa vagy 
az Akadémia elnöke által külön egyedi döntésben meghatározott részét a Költségvetési és Pénzügyi Főosztály vezető-
jére átruházhatja. A feladatátruházás rendjét, a delegált feladatok részletes felsorolását a gazdasági igazgató a Gazda-
sági Igazgatóság – az Akadémia főtitkára által jóváhagyott – ügyrendjében határozhatja meg.

3.9 A gazdasági igazgató az Akadémia fejezet költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladat- és hatáskörei különösen:
a) az Akadémia fejezet költségvetésének tervezésével kapcsolatos fejezeti feladatok, a költségvetési javaslat benyúj-

tása, az Akadémia éves gazdálkodásáról összefoglaló jelentés készítése a Közgyűlés, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium, a Kormány és az Országgyűlés számára;

b) a szorosan vett akadémiai gazdálkodáson túlmutató feladatok (döntés-előkészítés, a finanszírozás rendszerének ki-
alakítása, pénzügyi szabályozási, valamint érdekképviseleti feladat) végrehajtása;

c) az Akadémia fejezeti szintű gazdálkodási szabályozásainak előkészítése;
d) az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, fe-

jezeti kezelésű előirányzatok kezelése (döntés-előkészítés, finanszírozás, elszámoltatás, nyilvántartás, zárszám-
adás). Az adott évre érvényes fejezeti kezelésű előirányzatokat az éves költségvetési törvény, illetve a fejezeti ke-
zelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzata tartalmazza;

e) ellenőrzi az év végi előirányzat-maradványok felülvizsgálatának a szükséges indoklással együtt elkészített össze-
állítását;

f) az Akadémia költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: az intézményi beszámolók felülvizsgálata, jó-
váhagyatása, a fejezeti zárszámadás elkészítése és benyújtása a vonatkozó jogszabály alapján illetékes miniszternek;

g) közreműködik az Akadémia fejezet költségvetése tervezésének, illetve a költségvetés végrehajtásának állami 
Számvevőszék által történő ellenőrzésben;

3.10 A gazdasági igazgató közgazdasági és elemzési feladatai körében
a) Az Akadémia alaptevékenységének ellátásával kapcsolatosan, valamint az ágazati döntés-előkészítés megalapozá-

sához elemzéseket, hatásvizsgálatokat készít,
b) közreműködik ágazati kihatású fejlesztési programok gazdasági-pénzügyi tervezésében, forrásoldali alátámasztott-

ságának megalapozásában,
c) közreműködik az Akadémia stratégiai jelentőségű projektjeinek előkészítésében,
d) véleményt nyilvánít köztestületi és intézményi programok, előterjesztések megalapozottságáról, megvalósíthatóságáról.

3.11 A Stratégiai Tervezési és Elemzési Osztály feladat- és hatáskörei: a Titkárság költségvetési szerv és az Akadémia feje-
zet alaptevékenységének ellátásával kapcsolatos tervezési feladatok körében:
a) elemzéseket, hatásvizsgálatokat készít a szabályozási és a gazdálkodási környezet változására, alakítására vonatko-

zó előterjesztések, programok esetében;
b) közreműködik a költségvetési tervezésben, a költségvetési előkészítéséhez tervezési és elemzési feladatokat lát el;
c) közreműködik az Akadémiát érintő fejlesztési programok gazdasági-pénzügyi előkészítésében;
d) közreműködik az Akadémia stratégiai jelentőségű projektjeinek előkészítésében, illetve véleményezi az ilyen tár-

gyú előterjesztéseket;
e) véleményezi az Akadémia elnökének irányítása alá tartozó szervek által kidolgozott stratégiai jelentőségű előter-

jesztéseket, programokat, dokumentumokat.
3.12 A Vagyongazdálkodási Osztály feladat- és hatáskörei:

a) az Akadémia vagyonába tartozó ingóságok és ingatlanok használatával, hasznosításával kapcsolatos akadémiai fel-
adatok ellátása, eljárás az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést igénylő ügyekben;

b) nagyjavításokkal, beruházásokkal kapcsolatos szakmai feladatok (ingatlanfejlesztéssel, ingatlanfelújítással kapcso-
latos döntés előkészítés) ellátása; akadémiai tulajdonokon végzett építési munkákkal kapcsolatos intézkedések elő-
készítése, a szükséges intézkedések megtétele;

c) az akadémiai érdekeltségű gazdasági társaságok üzletrészeinek, részvényeinek kezelésével, illetve külön felhatal-
mazás alapján tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátása;

d) az intézményi használaton kívüli egyes vagyonelemekkel való gazdálkodás;
e) ellátja az Akadémia Vagyonkezelő Szervezetének szakmai feladatait;
f) a vagyon megőrzésével és hasznosításával kapcsolatos operatív feladatok ellátása, e körben a jelen szabályzatban, 

valamint elnöki (általános illetve eseti) felhatalmazás alapján tulajdonosi képviselet ellátása;
g) összefoglaló jelentés készítése az éves közgyűlés számára az Akadémia vagyoni helyzetéről; az Akadémia vagyo-

nába tartozó ingatlanok és társasági részesedések nyilvántartása;
h) az akadémiai vagyon értékének nyilvántartásával, a vagyonhasznosításból származó bevételekkel, illetve az ado-

mányok kezelésével kapcsolatos feladatokban való közreműködés;
i) a Vagyonkezelő Szervezeten keresztül gondoskodik az Akadémia vagyonának nyilvántartásával, megőrzésével és 

hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról;
j) az Akadémia által kötött vagyonhasználati szerződésekben foglalt feladatok tekintetében szakmai felügyelet ellátá-

sa, a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek betartásának az ellenőrzése;
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k) a vonatkozó elnöki határozatban részletezettek szerint felügyeli és koordinálja a Titkárság, az LGK és – fejezetet 
irányító szerv külön rendelkezése alapján – az MTA Üdülési Központ közbeszerzési eljárásait; minden közbeszer-
zési és beszerzési eljárásban szükségszerűen legalább a Bírálóbizottság munkájában részt vesz; gondoskodik a köz-
beszerzési (beszerzési) szabályzat elkészítéséről, illetve összefogja a közbeszerzési terv és statisztikai összegzés el-
készítését, nyilvánosságra hozatalát;

l) ellátja a Vagyonkezelő Testület titkársági feladatait;
m) vagyongazdálkodási ügyekben jelen szabályozásban meghatározott esetekben, továbbá az Akadémia elnöke vagy 

a gazdasági igazgató által adott felhatalmazás alapján képviseli az Akadémiát.
3.13 Az MTA LGK szakmai irányításával kapcsolatos feladatok

a) a fejezetet irányító szervvel együttműködve felügyeli az MTA LGK alapító okiratában meghatározott alaptevé-
kenységének és vállalkozási tevékenységének hatékony megvalósítását;

b) felügyeli, hogy az MTA LGK akadémiai ingó- és ingatlangazdálkodással kapcsolatos tevékenysége megfeleljen a 
fejezetet irányító szerv vezetője által az akadémiai vagyonnal való gazdálkodás tárgyában meghatározott elveknek 
és gyakorlatnak;

c) szakmailag véleményezi az LGK Szervezeti és működési szabályzatát, és felügyeli az abban foglaltak végrehajtását;
d) LGK vezetője tekintetében valamennyi – külön elnöki rendelkezés szerinti – egyéb munkáltatói jog gyakorlása.

3.14 Az MTA Üdülési Központ szakmai irányításával kapcsolatos feladatok
a) felügyeli az MTA Üdülési Központ alapító okiratában meghatározott alaptevékenységének hatékony  megvalósítását;
b) MTA Üdülési Központ Szervezeti és működési szabályzatának szakmai véleményezése, illetve az abban foglaltak 

végrehajtásának felügyelete;
c) MTA Üdülési Központ vezetője tekintetében valamennyi – külön elnöki rendelkezés szerinti – egyéb munkáltatói 

jog gyakorlása.

Költségvetési és Pénzügyi Főosztály feladatköre

4.1 átruházott hatáskörben ellátja a gazdasági tervezéssel, finanszírozással, gazdálkodással kapcsolatos, a gazdasági igaz-
gató által delegált feladatokat. Közreműködik az Akadémia vagyonának nyilvántartásával, megőrzésével és hasznosí-
tásával kapcsolatos feladatok ellátásában. A gazdálkodási területre vonatkozóan ellátja, illetve a Titkárság szervezeté-
re vonatkozóan koordinálja a Belső Kontrollrendszer kialakításával, működtetésével és fejlesztésével járó feladatokat. 
Végzi a Felügyelő Testület működésével kapcsolatos titkársági teendőket. Ellátja az Akadémia nemzetközi kapcsola-
tainak lebonyolításából adódó gazdálkodási és pénzügyi-számviteli feladatokat.

4.2 A Költségvetési és Pénzügyi Főosztály vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó feladatok:
a) az Akadémiai érdekegyeztető Tanács működésével kapcsolatos operatív feladatok végzése;
b) ellátja az V. Fejezet 13. pontjában a főosztály részére megállapított feladatokat.

4.3 Fejezeti és Intézményi Pénzügyek Osztályának feladatai:
a) az Akadémia költségvetésének tervezésével kapcsolatos fejezeti feladatok, a költségvetési javaslat benyújtása, az 

Akadémia éves gazdálkodásáról összefoglaló jelentés készítése a Közgyűlés, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 
Kormány és az Országgyűlés számára; 

b) a szorosan vett akadémiai gazdálkodáson túlmutató feladatok (döntés-előkészítés, a finanszírozás rendszerének ki-
alakítása, pénzügyi szabályozási feladatok) végrehajtása;

c) az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, fe-
jezeti kezelésű előirányzatok kezelése (döntés-előkészítés, finanszírozás, elszámoltatás, nyilvántartás, zárszám-
adás). Az adott évre érvényes fejezeti kezelésű előirányzatokat az éves költségvetési törvény, illetve a fejezeti ke-
zelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzata tartalmazza;

d) ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítését és az ezzel kap-
csolatos adatszolgáltatást;

e) rendszeresen figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtásában az irányítása alá tartozó költségvetési szervek ez-
zel kapcsolatos tevékenységét, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok tel-
jesülésének veszélyeztetése esetén megteszi a szükséges intézkedést a hatáskörébe tartozó ügyekben;

f) koordinálja és elemzi az Akadémia fejezethez tartozó intézmények gazdálkodását – a gazdasági igazgató által meg-
határozott – intézményi adatszolgáltatás alapján; 

g) koordinálja a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek körében az államháztartás működési rendjének vál-
tozása kapcsán az intézményeket érintő változások végrehajtását, és azt folyamatosan ellenőrzi;

h) koordinálja az év végi előirányzat-maradványok felülvizsgálatának a szükséges indoklással együtt elkészített ösz-
szeállítását;

i) az Akadémia költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: az intézményi beszámolók felülvizsgálata, jó-
váhagyatása, a fejezeti zárszámadás elkészítése és benyújtása a vonatkozó jogszabály alapján illetékes miniszternek;
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j) közreműködik az Akadémia fejezet költségvetése tervezésének, illetve a költségvetés végrehajtásának állami 
Számvevőszék által történő ellenőrzésben;

k) az V. Fejezet 13.1 c) alpontjában megjelölt magasabb vezető beosztásúkkal és az akadémiai költségvetési szervek 
gazdasági vezetőivel kapcsolatos – külön elnöki rendelkezésben meghatározott – munkáltatói jogok gyakorlásával 
összefüggő előkészítő, operatív feladatok ellátása, továbbá valamennyi akadémiai megbízási, kinevezési hatáskör-
be tartozó magasabb vezető beosztású közalkalmazottal kapcsolatos munkaügyi nyilvántartás vezetése;

l) a megválasztott új akadémiai tag tiszteletdíjra való jogosultságáról való elnöki értesítés előkészítése;
m) az akadémikusi tiszteletdíjakkal kapcsolatos hozzátartozói ellátások megállapítása;
n) az akadémiai vagyon értékének nyilvántartása, a vagyonhasznosításból származó bevétel, illetve az adományok ke-

zelése a Vagyonkezelő Szervezet keretein belül;
o) véleményezteti a titkársági társfőosztályokkal az akadémiai költségvetési szervek Szervezeti és működési szabály-

zatait, illetve a Titkárság gazdálkodási feladatait érintő előterjesztéseket, belső szabályozásokat;
p) az Akadémia fejezeti szintű gazdálkodási szabályozásainak előkészítése; a Lakásügyi Bizottság tevékenységéhez 

kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása.
4.4 Gazdasági Osztály feladatai:

a) elkészíti az MTA Titkársága, az MTA doktori Tanács Titkársága, az Akadémikusi Tiszteletdíjak és Hozzátartozói 
Ellátások, az MTA Köztestületi feladatok, valamint – delegált jogkörben megállapodás alapján – a Széchenyi Iro-
dalmi és Művészeti Akadémia és a Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága (továbbiakban: Titkársághoz tartozó 
alcímek) elemi költségvetését, féléves és éves költségvetési beszámolóját, valamint az időközi mérlegjelentéseket;

b) végzi az MTA Titkársága és a Titkársághoz tartozó alcímek költségvetését érintő hatáskörébe tartozó előirányzat-
módosításokat, szükség esetén a fejezetnél kezdeményezi annak végrehajtását;

c) vezeti az MTA Titkársága és a hozzá tartozó alcímek költségvetésével kapcsolatos kötelezettségvállalások nyilván-
tartását;

d) ellátja az MTA Titkársága és a hozzá tartozó alcímek közül az MTA doktori Tanács Titkársága, az Akadémikusi 
Tiszteletdíjak és Hozzátartozói Ellátások, az MTA Köztestületi feladatok gazdálkodási, pénzkezelési és könyvve-
zetési feladatait és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást;

e) ellátja az MTA Titkársága és a hozzá tartozó alcímek közül delegált jogkörben, megállapodás alapján a Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága operatív gazdálkodási, pénzkeze-
lési és könyvvezetési feladatait és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást;

f) ellátja a házipénztári, valutapénztári és értékkezelési műveleteket, gondoskodik a forint- és valutaellátmányok biz-
tonságos szállításának végrehajtásáról;

g) végzi az MTA Titkársága és a hozzá tartozó alcímek bér- és munkaügyi, adó- és társadalombiztosítási igazgatási 
feladatait;

h) végzi a különböző pályázatok, projektek lebonyolításával kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi-számviteli felada-
tokat; 

i) végzi a Bolyai-ösztöndíjak, a doktori tiszteletdíjak, a kandidátusi illetménykiegészítések folyósítását és a doktori 
Tanács működésével kapcsolatos egyéb pénzügyi, gazdasági feladatokat;

j) teljesíti az akadémikusi tiszteletdíjak kifizetését, valamint az akadémikusi hozzátartozói ellátási díjak folyósítását;
k) végzi a Határon Túli Magyarok Titkárságának „Kapcsolatok” és a domus program kereteiből, valamint az Elnöki és 

Testületi Titkárság „Köztestületi” keretéből való kifizetések nyilvántartását, és ezekről adatszolgáltatásokat teljesít;
l) teljesíti az évközi és éves statisztikai jelentéseket, valamint a külső és belső ellenőrzést végző szervek részére adat-

szolgáltatásokat készít;
m) az MTA Titkársága és a hozzá tartozó alcímekre vonatkozó gazdálkodási szabályzatok elkészítése;
n) elvégzi az Akadémia választott vezetőinek és a Titkárság munkatársainak belföldi utaztatásával kapcsolatos felada-

tok teljes körű pénzügyi-számviteli lebonyolítását;
o) elvégzi a Sajátos nemzetközi kapcsolatok előirányzata terhére történő külföldi utazások és külföldi vendégfogadá-

sokkal összefüggő pénzügyi-számviteli feladatokat.

5. Kommunikációs Főosztály

5.1 A Kommunikációs Főosztály alapvető feladata a Magyar Tudományos Akadémia egységes, az intézmény érdekeit és 
történelmi múltját, közfeladatait és küldetését szem előtt tartó külső kommunikációjának folyamatos biztosítása, és a 
Titkárság belső kommunikációjának szervezése, a szervezeti kultúra formálása. 

5.2 A Kommunikációs Főosztály koordinálja a Magyar Tudományos Akadémia intézményi kommunikációját, felelős az 
intézményi kommunikációhoz szükséges szabályozások elkészítéséért, aktualizálásáért és érvényesítéséért. 

5.3 Felelős az Akadémia iránti közbizalom erősítését szolgáló időszerű, hatékony intézményi kommunikációs eszköztár 
folyamatos fejlesztéséért.
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5.4 Kidolgozza a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs stratégiáját, és azt évente felülvizsgálva aktualizálja, 
szükség esetén módosítja.

5.5 A külső intézményi kommunikációs feladatok részeként:
a) folyamatos tájékoztatást ad az Akadémia és intézményei tevékenységéről a tudományos-szakmai közönség, vala-

mint a tágabb nyilvánosság számára;
b) gondozza és szélesíti az Akadémia bel- és külföldi sajtókapcsolatait;
c) napi sajtófigyelést végez, és sajtóelemzéseket készít;
d) az Elnöki és Testületi Titkársággal együttműködve gondozza az állampolgári megkereséseket;
e) közreműködik a programfüzetek, háttéranyagok, kiadványok szerkesztésében.

5.6 Kidolgozza a kiemelt akadémiai programok kommunikációs tervét. Sajtótájékoztatókat, interjúkat, sajtókampányokat 
szervez, és előkészíti az Akadémia vezetőinek nyilvános szereplését.

5.7 Az mta.hu akadémiai honlap titkársági felelős szerkesztője a Kommunikációs Főosztály vezetője, aki irányítja a portál 
szerkesztését, és felelős annak folyamatos fejlesztéséért. A főosztály felelős a honlapon megjelenő anyagok elkészíté-
séért, illetve a honlap tartalmának aktualizálásáért. 

5.8 Az akadémiai honlapon közlemény, tájékoztató, felhívás közzétételét az Akadémia elnöke, főtitkára, főtitkárhelyette-
se és a Titkárság vezető beosztású köztisztviselője igényelheti a Kommunikációs Főosztálynál. Az anyag közzététel-
ét – az Akadémia elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese ez irányú intézkedésének kivételével – a Kommunikációs Fő-
osztály vezetője rendeli el, hasonlóképpen az önálló projekt keretében aktuális témák feldolgozását is.

5.9 Biztosítja az Akadémia és költségvetési szervei tevékenységéről történő folyamatos, széles körű tájékoztatást. Koordi-
nálja az Akadémia kutatóintézet-hálózatába tartozó intézmények külső kommunikációját, gondoskodik az egységes vi-
zuális és tartalmi elemekről, összehangolja a kommunikációs referensek munkáját. 

5.10 A titkársági szervezeti egységekkel szorosan együttműködve működteti az intranet hálózatot, azon megtalálható doku-
mentumokat és információkat folyamatosan frissíti, és moderálja az ott megjelenő tartalmakat. 

5.11 Az Informatikai Főosztállyal együttműködve, az MTA Titkárság főosztályaival, az akadémiai költségvetési szervek ve-
zetőivel és kommunikációs referenseivel egyeztetve, kialakítja, működteti,  és moderálja az extranet hálózatot.

5.12 A külső, a titkársági belső, valamint az Akadémia intézményközi kommunikációjának kialakításában és fejlesztésében, 
a honlappal és az intranettel kapcsolatos feladatok ellátása során folyamatosan együttműködik az Informatikai Főosz-
tállyal.

5.13 Feladatkörében eljárva kapcsolatot tart az államigazgatási és egyéb költségvetési szervekkel, önkormányzatokkal, ok-
tatási intézményekkel, civil szervezetekkel, a médiával és a lakossággal, gondozza az Akadémia közönségkapcsolatait.

5.14 Közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia kiemelt programjainak előkészítésében, szervezésében és lebonyolí-
tásában a Szervezési Titkársággal együttműködve.

6. A Kutatóintézeti Főosztály feladatköre

6.1 A főosztály alapvető feladata, hogy az akadémiai kutatóhelyek (a kutatóközpontok, kutatóintézetek, támogatott kuta-
tócsoportok) számára szervező, koordináló, döntés-előkészítő és ellenőrző tevékenységével segítse az Akadémia ve ze-
tői nek, az AKT-nak és a szakbizottságoknak a tevékenységét.

6.2 A 6.1 pontban meghatározott körben, vizsgálati, adatgyűjtő, javaslattevő, koordináló, elemző és döntés-előkészítő te-
vékenységével:
a) elemzéseket végez, és ennek alapján javaslatokat dolgoz ki az akadémiai költségvetési szervek (különösen a kuta-

tóközpontok és kutatóintézetek) működése hatékonyságának növelésére;
b) a tudománypolitika területén segíti a kutatóhálózat szakmai munkáját, így különösen:

– stratégiát és elemzést készít a kutatóhálózat hazai pályázati tevékenységére vonatkozóan;
– ellátja a hazai tudománypolitikából adódó feladatokat; 
– külső kapcsolatot tart az innovációval és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyekben, ellátja a lehetőségek 

feltárásával és a kutatóhálózat tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat, részt vesz a döntés-előkészítésben, ta-
nácsadásban, a vonatkozó szabályozások elkészítésében.

6.3 Ellátja az AKT és szakbizottságai, az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa működésével kapcsolatos operatív 
feladatokat és a titkársági teendőket, az alábbiak szerint:
a) a Kutatóintézeti Főosztály vezetője az AKT titkára;
b) a szakbizottságok titkári feladatait a Kutatóintézeti Főosztály tudományterületileg illetékes munkatársai látják el;
c) az AKVT titkári teendőit a Kutatóintézeti Főosztály munkatársa látja el.

6.4 A főosztály napi munkakapcsolatban állva a kutatóintézeti hálózattal – közvetítő, véleményező, ellenőrző szerepet be-
töltve – közreműködik minden olyan, a kutatást érintő, segítő ügy intézésében, amely nem tartozik az AKT vagy a tu-
dományterületi szakbizottságok hatáskörébe, így különösen
a) a kutatóintézetek (kutatóközpontok) tudományos, működési tevékenysége,
b) a kutatások tervezése, működési szervezése,
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c) a kutatóintézetek (kutatóközpontok) beszámoltatása,
d) a kutatóintézetek (kutatóközpontok) kapcsolatrendszere

 területén lát el feladatokat.
6.5 Koordinálja és szervezi az akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek értékelésével kapcsolatos teendőket.
6.6 Közreműködik az akadémiai kutatási tevékenységről szóló jelentések elkészítésében, előterjesztések véleményezésé-

ben.
6.7 Elsőhelyi felelőse az Akadémiának az MTAtv.-ben előírt, az Országgyűlés, illetve a Kormány részére készített beszá-

molók, tájékoztatók, jelentések elkészítésében. 
6.8 A főosztály feladatainak ellátása során a Titkárság szervezeti egységeitől, illetve az akadémiai költségvetési szervek-

től célhoz kötötten adatot, információt kérhet, a feladat teljesítéséhez szükséges dokumentumokba betekinthet. Az érin-
tett szervezeti egységek, akadémiai költségvetési szervek a kért adatokat (iratokat) kötelesek rendelkezésre bocsátani. 
Amennyiben a szükséges adatok, információk, dokumentumok kezelésére – bármely külön szabályozás szerint – ki-
zárólagosan kijelölt más személy jogosult, a főosztály vezetője részére az Akadémia elnöke adhat felhatalmazást azok 
megismerésére.

6.9 A főosztály együttműködik az államigazgatási szervekkel és egyéb költségvetési szervekkel, elsőhelyi szakmai felelő-
se a szakmai tárcaegyeztetéseknek. A feladatkörébe tartozó ügyekben együttműködik továbbá a társfőosztályokkal, a 
tudományos osztályokkal, valamint az illetékes bizottságokkal.

6.10 Együttműködik a társfőosztályokkal és a tudományos osztályokkal a feladatkörébe tartozó kérdésekben.
6.11 Ellátja az Akadémia által támogatott kutatócsoportok pályázatainak elbírálásával és beszámolóik értékelésével kapcso-

latos előkészítő feladatokat.
6.12 Ellátja a pályázatot nyert fiatal kutatókkal kapcsolatos irányító szervi teendőket.
6.13 Ellátja a rábízott speciális feladatokat, így például – feladatkörében eljárva – a kormányzati tevékenységgel összefüg-

gő véleményezési feladatokat, a központi államigazgatási szervek, kormányhivatalok által az Akadémia rendelkezésé-
re bocsátott pályázati eszközök kezelését, bizottságok titkári teendőit.

6.14 részt vesz a Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzse nukleáris baleset-elhárítási feladatainak megoldá-
sában.

6.15 Az Akadémia által támogatott tudományos társaságokkal kapcsolatban szervező, koordináló, döntés-előkészítő és el-
lenőrző munkát végez.

6.16 Véleményezteti a titkársági társfőosztályokkal a kutatóközpontok és kutatóintézetek által benyújtott szervezeti és mű-
ködési szabályzatokat, és azokat jóváhagyásra az AKT elé terjeszti.

6.17 Ellátja a kutatóközponti főigazgatói és kutatóintézeti igazgatói pályázatok elbírálási folyamatában a szakterületi szak-
mai véleményeztetés koordinációs feladatait.
6.17.1 Ellátja az ajánló bizottságok (search committee-k) elnöki felkérésével kapcsolatos előkészítő, valamint a bizott-

ságok munkáját segítő adminisztratív feladatokat.
6.17.2 Ellátja a kutatóközponti főigazgatói és kutatóintézeti igazgatói pályázatok értékelését végző eseti bizottságok 

felkérésével kapcsolatos előkészítő, valamint a bizottságok munkáját segítő adminisztratív feladatokat.
6.17.3 Ellátja a koordinációs és adminisztratív feladatokat a kutatóközponti főigazgatói és kutatóintézeti igazgatói pá-

lyázatoknak az illetékes tudományos osztályok általi véleményeztetésével kapcsolatosan. 
6.17.4 Előkészíti a főigazgatói és igazgatói megbízásokra vonatkozó javaslatot az AKT, valamint az Akadémia elnöke 

számára.
6.18 Az Akadémiai Ifjúsági díjra, a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, valamint a kutatóhelyeket érintő, más díjakra és kitünte-

tésekre vonatkozó javaslatokat gyűjti, döntésre előkészíti.
6.19 Közreműködik az akadémiai bizottságok titkársági feladatainak ellátásában (így különösen a Könyv- és Folyóirat-ki-

adó Bizottság titkársági teendőinek ellátásában, a Könyv-és Folyóirat-kiadó Bizottság titkári teendőit a főosztály mun-
katársa látja el).

6.20 Ellátja az V. Fejezet 13. pontjában a főosztály részére megállapított feladatokat.

7. A Jogi és Igazgatási Főosztály feladatköre

7.1 A főosztály a jogi és igazgatási szakterületen döntéselkészítő, koordináló, ellenőrző, információszolgáltató, szervezési 
és nyilvántartási feladatokat végez. Ellátja a Tudományetikai Bizottság, a doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága, a Szo-
ciális Bizottság, a Kitüntetési és díjbizottság titkári és titkársági, valamint a Lakásügyi Bizottság titkársági és elnöki 
feladatait.

7.2 jogi Osztály feladatai:
a) jogi és Igazgatási Főosztály feladatkörében az Akadémia által külső szervek részére készített előterjesztések, véle-

mények véglegesítése;
b) akadémiai hatáskörben közreműködés az Akadémiát vagy annak költségvetési szerveit érintő jogszabálytervezetek 

előkészítésében, véleményezésében;
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c) az Akadémia és a Titkárság jogi képviselete, jogértelmezés biztosítása az Akadémia vezetői és a Titkárság főosz-
tályvezetői részére;

d) a Titkárság főosztályai által észrevételezésre megküldött szerződések jogi szempontból történő véleményezése;
e) jogi szakértelmet igénylő kérdésekben részvétel az elnökségi és a vezetői kollégiumi előterjesztések előkészítésében;
f) koordinálja az akadémiai belső szabályozások kidolgozását, közreműködik azok elkészítésében; a szabályozások 

jogi ellenőrzését követően gondoskodik azoknak az Akadémia elnöke elé terjesztéséről;
g) a pénzügyi és tudományos szakterület közreműködésével koordinálja az akadémiai költségvetési szervek alapító és 

megszüntető okiratának elkészítését, és gondoskodik azoknak az Akadémia elnöke elé terjesztéséről;
h) a történelem kiemelkedő személyisége feltüntetésének engedélyezésével kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok 

alapján az Akadémiára háruló feladatok ellátása, illetve koordinálása;
i) a titkársági társfőosztályok véleményének kikérése a jóléti intézmények által benyújtott szervezeti és működési 

szabályzatok tervezetéről;
j) a titkos ügykezelés ellátása, az ügyiratkezelés titkársági felügyelete;
k) az V. Fejezet 13. pontjában a főosztály részére megállapított feladatokat.

7.3 Humánpolitikai Osztály feladatai:
a) elnök (főtitkár) humánpolitikai (személyügyi, jóléti és szociális) döntéseinek megalapozása, előkészítése és végre-

hajtása;
b) a Titkárság munkatársainak közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos személyügyi feladatok előkészítése és végre-

hajtása;
c) az akadémiai vezetőválasztáskor az Akadémia elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyának létesítésével, a kitüntetésekkel, akadémiai díjakkal kapcsolatos operatív feladatok ellátása;
d) a Titkárság munkatársai szakmai képzésének és továbbképzésének szervezése;
e) az akadémikusok kegyeleti ügyeinek intézése; az Akadémia Szociális Bizottsága és a Kitüntetési és díjbizottság 

titkári teendőinek ellátása;
f) közreműködés a kutatóintézeti igazgatói pályázatok előkészítésében és szervezésében, a Kutatóintézeti Főosztály-

lyal együttműködve;
g) az akadémiai megbízási hatáskörbe tartozó magasabb vezető beosztású főigazgatókkal, igazgatókkal, az egyéb in-

tézmények vezetőivel és az akadémiai területi bizottságok munkáját segítő titkárságok vezetőivel kapcsolatos hu-
mánpolitikai operatív feladatok ellátása;

h) ellátja az V. Fejezet 13. pontjában a főosztály részére megállapított feladatokat;
i) az akadémiai óvodai és bölcsődei felvételek intézése, a külön szabályozásban foglaltak szerint.

7.4 Ügyiratkezelő Iroda feladatai:
Osztálystruktúrában az Akadémián, valamint más szerveknél készült ügyiratok belső és külső kézbesítése, postázása; ügyirat-
kezelési rendszer kialakítása, működtetése; könyvek beszerzése, irodaszer-elosztás, folyóirat-rendelés és továbbítás.

8. Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

A főosztály feladata, hogy javaslattevő, koordináló, döntés-előkészítő, elemző, adminisztratív és végrehajtó tevékenységgel 
segítse az MTA Titkárságának, az MTA köztestületnek és kutatóhálózatának tevékenységét a tudománydiplomácia kon cep-
cio ná lis és gyakorlati kérdéseiben, különös tekintettel a következőkre:

a) nemzetközi vonatkozású ügyekkel kapcsolatos előkészítő és szervezőmunkát végez;
b) figyelemmel kíséri az Akadémia érdekeltségi körébe tartozó tudományos szervezetek, partnerszervezetek, és más 

kiemelt nemzetközi befolyással bíró tudományos szervezetek tevékenységét és erről naprakész információkat vezet;
c) támogatja az Akadémiát a nemzetközi fórumokon és testületekben képviselő vezetők munkáját;
d) biztosítja a két- és többoldalú tudományos programokban, projektekben való részvétel adminisztratív feltételeit, 

közreműködik azok végrehajtásában;
e) ellátja a kormányközi tudományos szervezetekkel folyó együttműködésből adódó feladatokat;
f) közreműködik a partner akadémiáktól érkező kérések/megkeresések intézésében, megválaszolásában;
g) ellátja az Akadémia érdekeltségi körébe tartozó nem kormányzati tudományos szervezetekkel folytatott nemzetkö-

zi együttműködésből adódó feladatokat;
h) kapcsolatot tart a hazai társszervekkel nemzetközi tudományos együttműködési ügyekben;
i) kapcsolatot tart a magyarországi diplomáciai képviseletekkel;
j) koordinálja a többoldalú és regionális akadémiai együttműködésekkel kapcsolatos tudománydiplomáciai tevékeny-

séget;
k) a vonatkozó jogszabály alapján az Akadémia nevében kiadja a külföldi kutatók magyarországi munkavégzéséhez 

szükséges igazolást;
l) ellátja a Titkárság és az akadémiai választott vezetők utazásaival kapcsolatos előkészítő feladatokat;
m) közreműködik az Akadémiához érkező külföldi vendégek beutazási engedélyének megszerzésében, kapcsolatot 



70 AKAdéMIAI érTESíTő 2012. május 25.

tart a külföldi magyar képviseletekkel;
n) biztosítja az Akadémiára érkező külföldi vendégek magyarországi tartózkodásának feltételeit
o) az Akadémia választott vezetői és a Titkárság munkatársai, valamint a nem akadémiai intézmények munkatársai – 

sajátos nemzetközi kapcsolatok keret terhére történő – külföldi utaztatásának, illetve a meghívott külföldi vendé-
gek beutazásának operatív lebonyolítása;

p) figyelemmel kíséri az Eu tudományos programjait, követi ezekben az akadémiai kutatók részvételét;
q) a társfőosztályokkal együttműködve elvi – és lehetőség szerint gyakorlati – segítséget nyújt az akadémiai kutatóhá-

lózat tagjainak és a kutatóhelyeknek a nemzetközi kutatási programokban való részvételhez, különös tekintettel az 
Eu kutatási keretprogramjaira; 

r) ellátja az Európai unióhoz kötődő tudománydiplomáciai feladatokból adódó teendőket;a főosztály előkészíti és 
négyévente Magyarországon megszervezi a tudományos világfórumot (World Science Forum), és a külső helyszí-
neken közreműködik a WSF megrendezésében. Ellátja a WSF titkársági teendőit.

9. Az Ellenőrzési Főosztály feladatköre

9.1 Az Ellenőrzési Főosztály az Akadémia mint központi költségvetési fejezet tekintetében a fejezet irányítását ellátó szerv 
belső ellenőrzési egysége. Ellátja a Titkárság belső ellenőrzését, ellenőrzést végez az Akadémia irányítása alá tarto-
zó köztestületi költségvetési szerveknél, a vonatkozó jogszabályok szerinti megállapodás alapján elláthatja akadémiai 
költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatait, illetve a jogszabályok által hatáskörébe tartozó bármely tárgyban bel-
ső ellenőrzési feladatot végez. A költségvetési ellenőrzések eljárási rendjét az Ellenőrzési Főosztály Belső Ellenőrzési 
Kézikönyve tartalmazza.

9.2 Az Ellenőrzési Főosztály vezetője egyben a Titkárság belső ellenőrzési vezetője, akit nyilvános pályázat útján kell ki-
választani. A pályázatok elbírálását végző bizottság munkájában az államháztartásért felelős miniszter képviselője ta-
nácskozási joggal vesz részt.

9.3 A belső ellenőrök tevékenységüket az Akadémia elnökének közvetlenül alárendelve végzik. A belső ellenőrökre vonat-
kozó általános és szakmai követelményeket a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről 
szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. 

9.4 Az Ellenőrzési Főosztály vezetője és a belső ellenőr munkatársak az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység 
végrehajtásába nem vonhatók be.

9.5 Az Ellenőrzési Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) fejleszti és működteti az ellenőrzések minőségbiztosítási rendszerét,
b) vizsgálja és értékeli a FEuVE ellenőrzési rendszerek kiépítését, működését, jogszabályoknak és szabályzatoknak 

való megfelelését,
c) felkérés esetén részt vesz az államháztartási Belső Kontroll Munkacsoportban,
d) erősíti az Akadémia korrupcióellenes elkötelezettségét, közreműködik az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásában.

9.6 Az Ellenőrzési Főosztály az MTA Titkárságánál és az Akadémia irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szer-
veknél végezhet ellenőrzést, amely kiterjed különösen
a) a szervezeti rendszer működésének szabályozottságára, a szabályozás és feladatrendszer összhangjára,
b) a szerv alaptevékenységét meghatározó jogszabályok hatályosulására, a tevékenység jogszerűségére és szabálysze-

rűségére,
c) a szervezetre ható irányítási és a szervezeten belül érvényesülő vezetési funkciókra, valamint a szerv tevékenysé-

gének hatásfokára,
d) a működés teljes feltételrendszerére, a működési feltételek, a feladatrendszer, az eredményesség közötti összefüg-

gésekre,
e) az ügyintézés és az ügyvitel szakszerűségére, tervszerűségére, a minősített adat védelmére,
f) a személyzeti és munkaügyi rendelkezések megtartására,
g) a költségvetés tervezésére és végrehajtására, az állami pénzeszközök kezelésére és ésszerű felhasználására,
h) a létszám- és illetménygazdálkodás jogszerűségére,
i) a pénzügyi rendelkezések megtartására,
j) a beruházások, fejlesztések, felújítások rendjére,
k) a belső ellenőrzési tevékenységre,
l) az adatvédelemre és a közérdekű adatok nyilvánosságára,
m) a szervek egyes résztevékenységeit meghatározó normák hatályosulásának, a kezdeményezett miniszteri vagy ma-

gasabb szintű irányítási normák várható hatásának és végrehajtásuk szükséges feltételrendszerének felmérésére,
n) a szervvel vagy egyes munkatársaival kapcsolatos törvénysértő gyakorlat vagy magatartás vizsgálatára, az MTA 

Elnöke egyedi utasításai végrehajtásának ellenőrzésére, illetve
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o) utóellenőrzések végzésére (a szervek helyszíni ellenőrzése, vagy a szerv vezetőjének beszámoltatása alapján előírt 
feladatok végrehajtásának vizsgálata).

10. Informatikai Főosztály feladatköre

10.1 Az Informatikai Főosztály alapvető feladatai a Titkárság informatikai rendszere működtetésének, fejlesztésének biz-
tosítása és az informatikai rendszer biztonságával összefüggő tevékenység ellátása. A főosztály a rendszerműködtetés, 
fejlesztés és az információtechnológiai biztonsági tevékenység körében különösen:
a) működteti, fejleszti, karbantartja az informatikai rendszer erőforrásait (elektronikus munkahelyek eszközei, köz-

ponti erőforrások, kommunikációs elemek, hozzáférési rendszerek, védelmi rendszerek, levelezési erőforrások, ví-
rusvédelmi erőforrások, stb.);

b) biztosítja a hálózati szolgáltatásokat, a Titkárság és az akadémiai szervek közötti adatkapcsolatot (valamint a kül-
ső szervekkel, személyekkel való kapcsolattartást) az elektronikus levelezőrendszer és az internet elérhetőségét, az 
adatbázisok és a programrendszerek működését;

c) ellátja a Titkárság informatikai rendszerével kapcsolatos hálózatbiztonsági, fejlesztési és üzemeltetési feladatokat;
d) folyamatosan értékeli a működő információs rendszerelemeket és meghatározza a fejlesztési vagy leváltási módozatokat;
e) a szervezeti igények alapján adatbázisokat hoz létre, működtet és fejleszt;
f) üzemelteti, fejleszti és karbantartja az Akadémia honlapját és a titkársági intranetet; részt vesz a honlapon és az int-

raneten történő folyamatos adatfrissítésben. A honlappal és az intranettel kapcsolatos informatikai feladatok ellátá-
sa során folyamatosan együttműködik az azok tartalmáért felelős Kommunikációs Főosztállyal;

g) üzembe helyezi és konfigurálja a számítógépeket, notebookokat, nyomtatókat;
h) üzembe helyezi és konfigurálja az új szervereket;
i) felügyeli és fenntartja a hálózati infrastruktúra működését; ellátja a hálózati mentési rendszer üzemeltetését, a be-

állítások karbantartását;
j) megoldja az informatikai rendszer működése, üzemeltetése során felmerülő problémákat, e körben elvégzi a hibák 

elhárítását; 
k) támogatja a felhasználókat az informatikai rendszerek használatában.

10.2 Az informatika területén kapcsolatot tart a külső beszállítókkal és szolgáltatókkal, szakmailag közreműködik az infor-
matikai eszközök beszerzésében.

10.3 Az Informatikai Stratégiai és Koordinációs Osztály alapvető feladata a Titkárság és az Akadémiai költségvetési szer-
vek informatikai stratégiájának megalkotása és annak betartatása. Az osztály:
a) az Akadémia elnökének iránymutatása alapján (a kormányzati és az ágazati stratégiákkal összhangban) megtervezi 

és kialakítja az akadémiai információs politikát, kidolgozza és fejleszti a rövid-, közép- és hosszú távú IT-stratégiát, 
részt vesz az informatikával kapcsolatos belső szabályozások, eljárási rendek kidolgozásában;

b) meghatározza a Titkárság információs rendszerének minőségi indikátorait, a monitorozás időszakait és módszertanát;
c) részt vesz a titkársági elektronikus iktatási és dokumentumkezelő rendszer kialakításában és működtetésében, va-

lamint az akadémia intézményeinek a titkársági intranetre való felkapcsolódásának kialakításában;
d) koordinálja az informatikai rendszerek fejlesztését, projektjeit és azok bevezetését, üzemeltetésre való átadását; 
e) megalkotja a Titkárság informatikai szabályzatának keretrendszerét, és azt folyamatában összehangolja a Titkárság 

működésével;
f) kapcsolatot tart az Akadémiai költségvetési szervek informatikai felelőseivel, azok szakmai munkáját koordinálja 

és a közös informatikai stratégia irányába tereli;
g) szakmailag felügyeli az akadémiai költségvetési szervek informatikai szerződéseit, figyelemmel az Akadémia egé-

szének gazdaságos üzemeltetését.

11. A Doktori Tanács Titkársága feladatköre

11.1 Szervező, ügyintéző és végrehajtási feladatokat lát el azokban az ügyekben, amelyekben az Akadémia doktori Ta ná-
csá nak, valamint a Bolyai jános Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának az eljárás lefolytatására és érdemi döntés megho-
zatalára hatásköre van.

11.2 A doktori Tanács ellátja különösen az alábbi feladatokat:
a) az MTA doktora tudományos cím megszerzése érdekében benyújtott pályázatok elbírálásra előkészítése, ennek so-

rán – a doktori Szabályzat szerint – a doktori eljárással kapcsolatos ügyintézés;
b) az MTA doktora tudományos címmel, illetőleg a tudományos fokozatokkal (tudomány doktora, kandidátus) kap-

csolatos nyilvántartások vezetése, az ezekben szereplő adatokról igazolás kiadása, tudományos minősítési, illetve 
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a tudományos cím megszerzéséért indított eljárásban keletkezett iratokba való betekintés engedélyezése;
c) az MTA doktora címmel, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezők részére a Kormány által 

meghatározott mértékű tiszteletdíj folyósításának ügyében a döntés előkészítése és közreműködés annak folyósítá-
sában;

d) a Bolyai jános Kutatási Ösztöndíj megszerzése érdekében benyújtott pályázatok elbírálásra előkészítése, a vonat-
kozó szabályzat szerinti ügyintézés;

e) a Bolyai jános Kutatási Ösztöndíjban részesülők kutatói jelentései értékelésének megszervezése és lebonyolítása;
f) a Bolyai jános Kutatási Ösztöndíjban részesülők részére a Kormány által meghatározott mértékű ösztöndíj folyó-

sításának ügyében a kifizetés előkészítése és közreműködés annak folyósításában;
g) a doktori Tanács hatáskörébe tartozó tudományos fokozat honosítására vonatkozó döntés előkészítése;
h) együttműködés a tudományos osztályok titkárságaival, kapcsolattartás a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bi-

zottság Titkárságával, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium illetékes főosztályával, valamint az Oktatási Hivatalhoz 
tartozó Magyar Ekvivalencia és Információs Központtal.

VIII. Fejezet
Záró, átmeneti és vegyes rendelkezések

8.1 jelen Szervezeti és működési szabályzat hatályba lépését követően a Titkárság valamennyi főosztálya köteles felülvizs-
gálni a részletes feladatait tartalmazó ügyrendjét és a szervezeti egység munkatársainak munkaköri leírásait, és ameny-
nyiben szükséges, azokat – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – a főtitkárhoz jóváhagyásra fel kell ter-
jesztenie. 

8.2 jelen Szervezeti és működési szabályzat elválaszthatatlan mellékleteit képezik azon szabályozások, amelyeket jogsza-
bály a szervezeti és működési szabályzatok mellékleteként rendel kiadni, így különösen:
a) a Titkárság szervezeti felépítésének ábrája;
b) a szervezeti egységek engedélyezett létszáma;
c) a képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek meghatározása;
d) az iratkezelés szabályai.

8.3 jelen Szervezeti és működési szabályzattal összhangban rendelkezhet az Akadémia elnöke a következő tárgykörökben:
a) a Titkárság köztisztviselőivel és munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása;
b) közszolgálati szabályozás;
c) munkavédelmi előírások;
d) tűzvédelmi előírások;
e) a gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések, így különösen a kötelezettségvállalás (szerződéskötés), utalványozás, 

ellenjegyzés rendje; a Vagyonkezelő Szervezet gazdálkodásának rendje; a vagyongazdálkodással és vagyonhasz-
nosítással kapcsolatos általános és speciális rendelkezések;

f) a belső kontrollrendszerre, belső ellenőrzésre vonatkozó előírások;
g) az Akadémia védjegyével kapcsolatos rendelkezések, valamint az akadémiai bélyegzők leírása, lenyomata, nyil-

vántartása, használatának rendje;
h) adatvédelmi előírások;
i) informatikai szabályzat;
j) közbeszerzési szabályozás;
k) kommunikációs szabályozás;
l) esélyegyenlőségi terv;
m) a történelem kiemelkedő személyisége nevének cégnévként, valamint felsőoktatási intézmény neveként történő en-

gedélyezésének szabályai.
n) a szolgálati személygépkocsik használatára vonatkozó rendelkezések;
o) a mobiltelefon-használat szabályozása;
p) a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos speciális előírások;
q) a nemdohányzók védelmére vonatkozó rendelkezések.

8.4 jelen Szervezeti és működési szabályzatot a Vezetői Kollégium 12/2012. (III. 13.) számú határozatával fogadta el, ren-
delkezéseit 2012. március 14-től kell alkalmazni azzal, hogy a Nemzetközi Pénzügyek Osztálya 2012. június 30-án 
szűnik meg. jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg – az iratkezelés szabályai és az alábbi 8.5 pontban megha-
tározottak kivételével – hatályát veszti a Titkárságnak a Vezetői Kollégium 29/2011. (V. 31.) számú határozatával el-
fogadott Szervezeti és működési szabályzata és annak mellékletei.

8.5 Az MTA Titkárságának a Vezetői Kollégium 29/2011. (V. 31.) számú határozatával elfogadott, az Akadémia elnöké-
nek 15/2011. (VI. 1.) sz. határozatával közzétett Szervezeti és működési szabályzatának IV. fejezet 2. pontjának 2.1.4 
alpontjában a „Nemzetközi Pénzügyek Osztálya” szövegrész és a VII. fejezet 4. pont 4.5 pontja („A Nemzetközi Pénz-
ügyek Osztályának feladatai”); továbbá a Titkárság szervezeti felépítését tartalmazó 1. sz. mellékletében a „Nemzet-
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közi Pénzügyek Osztálya” szövegrész 2012. június 30-án veszti hatályát. A VII. fejezet 8. pont o) alpontja 2012. július 
1-jén lép hatályba. 

8.6 jelen szabályzat hatályba lépésével felhatalmazást kap az Akadémia elnöke, hogy a szervezeti egységek részére meg-
állapított engedélyezett létszámot (rögzített státuszrendet) rendkívül indokolt esetben egyedileg módosítsa. Az egyedi 
elnöki státuszrend-módosításokat a Vezetői Kollégium minden évben áttekinti, és a Szervezeti és működési szabályzat 
vonatkozó mellékletének módosításával azokat átvezeti. 
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Az MTA Titkársága Szervezeti és működési szabályzatának 2. sz. melléklete

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA SZeRVeZeTI eGYSÉGeINeK  
eNGeDÉlYeZeTT lÉTSZÁMA

Szervezeti egységek 2012. március 14-től

Felsővezetők (elnök, főtitkár, főtitkárhelyettes) 3

Testületi Titkárság 25

Főtitkári Titkárság 5

Kommunikációs Főosztály 9

Kutatóintézeti Főosztály 15

jogi és Igazgatási Főosztály 22

Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya* 13

Gazdasági Igazgatóság 9

Költségvetési és Pénzügyi Főosztály 31

Ellenőrzési Főosztály 8

Informatikai Főosztály 10

Doktori Tanács Titkársága 10

Központosított (elnöki rendelkezés alatt) 4

Összes teljes munkaidős álláshely: 176

*2012. augusztus 1-ig végrehajtandó.

Az MTA Titkársága Szervezeti és működési szabályzatának 3. sz. melléklete

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán foglalkoztatottak részére megállapítható képzettségi pótlékokról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltakkal és a Magyar Tudományos Akadémia Szer-
vezeti és működési szabályzatával, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatával 
összhangban a Vezetői Kollégium a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán foglalkoztatottak vonatkozásában a képzett-
ségi pótlékra jogosító munkaköröket és a képzettségi pótlékokat a jelen szabályzatban (a továbbiakban: szabályzat) foglaltak 
szerint határozza meg.

1. § 
Szervi, személyi és tárgyi hatály

(1) Szervi hatály: a szabályzat hatálya a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) köztestü-
leti költségvetési szervre terjed ki.

(2) Személyi hatály: a szabályzat hatálya a Titkárságon közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott köztisztviselők-
re terjed ki.

(3) Tárgyi hatály: e szabályzat alkalmazásában 
a) tudományos fokozat a doktori (Phd) fokozat, vagy a felsőoktatásról szóló törvény alapján azzal egyenértékű vagy 

ennél magasabb tudományos fokozat;
b) szakképzettség a felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésében megszerzett képzettség, amely jogszabály-

ban meghatározott munkakör betöltésére jogosít; 
c) szakképesítés a felsőfokú szakképzés keretében megszerzett, az Országos Képzési jegyzékben szereplőképesítés, 

amely jogszabályban meghatározott munkakör betöltésére jogosít.
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2. § 
A képzettségi pótlék megállapításának szabályai

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján a feladatkör szaksze-
rűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképzett-
ség, szakképesítés elismeréseként a Titkárságon foglalkoztatott köztisztviselő számára – a személyi juttatás előirányzat 
terhére – képzettségi pótlék állapítható meg.

(2) Képzettségi pótlék állapítható meg annak a köztisztviselőnek is, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettsé-
génél magasabb szintű szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkezik, feltéve, ha az munkakörének ellátásához szük-
séges.

(3) A Titkárságon a képzettségi pótlék megállapításának alapja, hogy a köztisztviselő rendelkezzék az adott munkakörre a 
jelen határozat kiadása során irányadónak tekintett, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló, illetve az egyéb vo-
natkozó külön jogszabályban meghatározotthoz képest további vagy magasabb szintű szakképzettséggel vagy szakké-
pesítéssel.

(4) A Titkárságnál képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket, szakképzettségeket és szakképesítéseket a jelen szabályzat 
melléklete tartalmazza. A képzettségi pótlék e szabályzattól eltérő megállapítására a Titkárság Közszolgálati Szabály-
zatában foglaltak irányadók.

(5) Nem jogosult képzettségi pótlékra a köztisztviselő abban az esetben, ha a szakképzettség, szakképesítés az adott mun-
kakörre a köztisztviselői jogviszony létesítésének, a jogviszony fenntartásának vagy a vezetői megbízás keletkezésé-
nek és folytonosságának feltétele.

(6) Nem jogosult továbbá képzettségi pótlékra az a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő sem, aki a munkakörébe 
történt besorolásánál figyelembe vett végzettségével megegyező szakirányú, további szakképesítést szerez.

(7) Amennyiben a köztisztviselő több szakképzettség, szakképesítés alapján jogosult képzettségi pótlékra, számára csak 
egy jogcímen és a legmagasabb összegű pótlék állapítható meg.

3. § 
A képzettségi pótlék mértéke

(1) A képzettségi pótlék mértéke:
a) doktori (Phd) fokozat vagy a felsőoktatásról szóló törvény alapján azzal egyenértékű vagy ennél magasabb tudo-

mányos fokozat esetén az illetményalap 75%-a,
b) felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképzettség, szakképesítés esetén az 

illetményalap 50%-a,
c) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben szer-

zett szakképzettség, szakképesítés esetén az illetményalap 40%-a,
d) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképzettség, szakképesítés esetén az illet-

ményalap 30%-a.
(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő nem jogosult képzettségi pótlékra, ha az (1) bekezdés d) pontjában meg-

határozott további szakképesítéssel rendelkezik.

4. § 
A képzettségi pótlék folyósítása

(1) A képzettségi pótlék folyósítása a tudományos fokozat, további szakképzettség, szakképesítés megszerzését igazo-
ló dokumentum (oklevél) bemutatását követően, a dokumentumban (oklevélben) meghatározott időponttól történik. 
Amennyiben a képzettségi pótlék megállapítása a kinevezési okiratban történik, a folyósítás kezdő napja a kinevezés 
napja. 

(2) Meg kell szüntetni a képzettségi pótlékra való jogosultságot és a képzettségi pótlék folyósítását akkor, ha a köztisztvi-
selő munkaköre megváltozik, és az új munkakörben az e szabályzat 2. § (1) – (2) bekezdései, és az e szabályzat mel-
léklete alapján az adott tudományos fokozat, szakképesítés, szakképzettség alapján képzettségi pótlék nem jár.
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KÉPZeTTSÉGI PÓTlÉKRA  
JOGOSÍTÓ MUNKAKAKöRöK ÉS VÉGZeTTSÉGeK

Munkakör Pótlékra jogosító végzettség

jogi és igazgatási feladatkör szakjogász, jogi szakvizsga

Humánpolitikai, jóléti feladatkör

okleveles személyügyi szervező, jogász, 
okleveles igazgatási-rendszerszervező, 
igazgatásszervező, 
személyügyi gazdálkodó, 
oktatásszervező, felsőfokú vendéglátói képesítés

Tudományszervezési tevékenységgel kapcsolatos  
feladatkör jogász, egyetemi szintű közgazdász

Gazdálkodással kapcsolatos feladatkörök

okleveles adószakértő, 
adótanácsadó, 
okleveles pénzügyi revizor, 
okleveles könyvvizsgáló, 
mérlegképes könyvelő, 
felsőfokú költségvetési (államháztartási) képesítés, 
számviteli szakügyintéző, 
társadalombiztosítási szakelőadó, ügyintéző, 
szakközgazdász szakképesítés

Titkársági munkakör
jogász, egyetemi szintű közgazdász, nemzetközi kapcsolatok 
 területén szerzett szakképzettség, igazgatási ügyintéző, 
 ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés

Kommunikációs munkakör felsőfokú újságírói szakképesítés, nemzetközi kapcsolatok  
területén szerzett szakképzettség

Belső ellenőrzés felsőfokú informatikai szakképzettség, okleveles adószakértői 
szakképesítés, okleveles könyvvizsgálói szakképesítés

Nemzetközi kapcsolatok feladatkörei nemzetközi kommunikáció szakképzettség, 
nemzetközi menedzsment szakképzettség

Valamennyi munkakörben tudományterületi: doktori (Phd fokozat), tudomány(ok)  
kandidátusa, tudomány(ok) doktora, MTA doktora
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 I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvény 14. §-ában, a Magyar Tudományos Aka-
démia Alapszabályában és Ügyrendjében, valamint a 
Ma gyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
32/2009. (VI.23.) sz. állásfoglalásában kapott felhatal-
mazás alapján az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igény-
bevételének rendjét a jelen határozat mellékletében és 

annak függelékében (a továbbiakban együttesen: hatá-
rozat) foglaltak szerint határozom meg.

 II. A határozatot az Akadémiai értesítőben kell közzé-
tenni, valamint az érintettek számára a helyben szoká-
sos módon kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

 Pálinkás József s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
4/2012. (IV. 12.) számú határozata 

az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételének rendjéről

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 4/2012. (IV. 12.) sz. határozatához

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételének rendjéről

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia El-
nökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosí-
tott jogkörömben eljárva, a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény 165. §-ában és a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 152. §-ában fog-
laltakra tekintettel, a Magyar Tudományos Akadémia Aka-
démiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételének rendjét a követ-
kezők határozom meg.

1. § 
A határozat hatálya

(1) Szervi és személyi hatály: a határozat hatálya a Ma-
gyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadé-
mia) irányítása alá tartozó Akadémiai Óvoda és Böl-
csőde köztestületi költségvetési szervre (a továbbiak-
ban: Óvoda), illetve a jelen határozat 3. §-ában meg-
határozott, a jóléti juttatások (szolgáltatások) igénybe-
vételére jogosultakra terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: a határozat hatálya a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továb-

biakban: Kttv.) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerin-
ti jóléti juttatásokra terjed ki.

2. § 
Értelmező rendelkezések

(1) jelen határozat alkalmazásában:
 Önköltség: az Óvoda által biztosított bölcsődei és 

óvodai férőhelyek és a kapcsolódó bölcsődei ellátás, 
óvodai nevelés éves szinten, forintban megállapított 
teljes költsége, az étkezési költség nélkül.

 Bölcsődei ellátásban részesülő: a 18 hónapos – 3 éves 
korú gyermek.

 Óvodai nevelésben részesülő: a 3 éves – 7 éves korú 
gyermek.

 Központi költségvetési támogatás: az Akadémia által, 
a 3. § (1)–(2) bekezdéseiben felsoroltak részére bizto-
sított juttatás.

(2) jelen határozat alapján járó jóléti juttatásokkal (szol-
gáltatásokkal) kapcsolatos költségek megállapítása és 
az igénybevételi rendtől eltérő eljárás lefolytatása az 
Akadémia főtitkárának hatáskörébe tartozik.
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3. § 
Jóléti juttatások (szolgáltatások) igénybevételének 

jogcímei

(1) Térítésmentes (100%-os kedvezmény) igénybevételre 
jogosultak:
a) A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságával 

(a továbbiakban: Titkárság) közszolgálati (köz-
tisztviselő, ügykezelő) jogviszonyban és munka-
viszonyban álló munkatársak gyermekei,

b) az Akadémia által fenntartott köztestületi költség-
vetési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban 
álló munkatársak gyermekei,

c) az Akadémia által fenntartott köztestületi költ-
ségvetési szervekkel közalkalmazotti jogviszony-
ban álló akadémikusok (rendes és levelező tagok) 
gyermekei,

d) az a)–b) pontokban felsorolt köztestületi költség-
vetési szervektől nyugállományba vonult munka-
társak gyermekei,

e) az a)–c) pont hatálya alá tartozó elhunyt munka-
társak gyermekei.

 A bölcsődei ellátás és óvodai nevelés önköltséggel 
azonos térítési díját a jogosultak részére az Akadémia 
központi költségvetési támogatás keretében teljes egé-
szében biztosítja.

(2) jóléti juttatások (szolgáltatások) 100%-os térítési díj-
jal (kedvezmény nélkül) történő, önköltséges igénybe-
vételre jogosultak 
a) a 3. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott 

foglalkoztatási jogviszonyban álló unokái,
b) az Akadémia rendes és levelező tagjainak unokái, 

függetlenül az akadémiai költségvetési szervnél 
történő foglalkoztatás tényétől,

c) az Akadémia e határozat 3. § (1) bekezdésében nem 
említett köztestületi tagjainak gyermekei és unokái,

d) a fennmaradt férőhelyekre az előző pontok szerin-
ti jogosult körbe nem tartozók gyermekei.

 A férőhely-igényeket a 3. § (1)–(2) bekezdéseiben 
meghatározott jogosultaknak az ott meghatározott 
sorrendjének megtartásával kell elbírálni.

4. § 
Jóléti juttatások (szolgáltatások) költségei

(1) Az önköltséget az Óvoda – az Akadémia elnöke ál-
tal jóváhagyott – éves költségvetési terve tartalmazza. 
Amennyiben az önköltség módosítása naptári év köz-
ben válik szükségessé, annak engedélyeztetését – té-
teles költségkimutatással alátámasztva – a Titkárság 
Gazdasági Igazgatósága véleményének csatolásával 
az Óvoda vezetője az Akadémia elnökének terjeszti 
elő jóváhagyásra.

(2) A megváltozott költségtérítés összegéről szóló tájé-
koztatást az Óvodában a helyben szokásos módon és 
az Akadémia honlapján közzé kell tenni.

(3) Az igényjogosultak a térítési díjon túl havonta élel-
mezési költséget kötelesek fizetni. Az élelmezési költ-
ség befizetésének módját az Óvoda vezetője határoz-
za meg.

(4) A 3. § (1)–(2) bekezdéseiben felsoroltak részére adott 
központi támogatás és az Óvoda szolgáltatását ked-
vezmény nélkül, önköltséggel igénybevevők által be-
fizetett önköltség kiterjed az alapellátáson kívüli prog-
ramokra (kirándulások, múzeumlátogatás, báb- és ze-
nei műsorok szervezése stb.) is. A programokat a 
gyermekek – az igényjogosult előzetes hozzájárulásá-
val – külön térítés nélkül vehetik igénybe.

5. § 
Új felvétel meghirdetése

(1) Az óvodai és bölcsődei felvétellel és elhelyezéssel 
kapcsolatos feladatokat az Óvoda saját hatáskörben 
látja el.

(2) A felvételi lehetőségeket a tárgyév január 31-ig hirde-
ti meg az Óvoda. 

(3) Az óvodai és bölcsődei felvételi és elhelyezési lehe-
tőségekről szóló tájékoztatást az Akadémia honlapján 
kell közzétenni. A tájékoztató levelet az Akadémia ál-
tal fenntartott köztestületi költségvetési szervek részé-
re is meg kell küldeni.

(4) Az óvodai és bölcsődei férőhely-igény bejelentését az 
Óvodába (1022 Budapest, Barsi u. 3.) kell postai úton 
vagy személyesen eljuttatni, tárgyév április 30-ig a je-
len határozat mellékletében található, kitöltött – mun-
kahely igazolásával, javaslatával ellátott – nyomtatvá-
nyon. A jelentkezési laphoz csatolni kell a házi gyer-
mekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a 
gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gon-
dozható, illetve óvodaérett. 

(5) A bölcsődei felvételi eljárás a személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és mű-
ködésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM ren-
delet 40. § (1) bekezdés ae) szerint, az óvodai felvé-
teli eljárás a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köz-
nevelésről 37. § (1), (3) a) b), (4), 38. § (1)–(7), 49. § 
(1)–(4) bekezdései szerint történik, figyelembe véve a 
törvény 41. § (4) (7) a) b) c) d) pontjában foglaltakat. 

(6) A szülő a gyermek óvodai felvételét, átvételét év köz-
ben bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyerme-
kek fogadása – üres férőhely esetén – az óvodai neve-
lési évben folyamatosan történik.

6. § 
Felvételi eljárás akadémiai jóléti intézménybe

(1) A határidőre beérkezett férőhely-igényeket az Óvoda 
nyilvántartásba veszi, majd a 3. § (1)–(2) bekezdése-
iben megjelölt elsőbbségi sorrend figyelembevételé-
vel összeállítja a felvételre javasolt jelentkezők listá-
ját. A gyermek intézménybe lépése előtt, a jelentke-
zés során a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke 
rejtett vagy tartós betegsége felől. Amennyiben ez ké-
sőbb jut az Óvoda tudomására, az Óvoda a vonatko-
zó jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget téve 
kezdeményezi a gyermek vizsgálatát (Nevelési Ta-
nácsadó és Szak- és rehabilitációs Bizottság általi or-
vosi, pszichológusi és egyéb kivizsgálás). Az Óvoda a 
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sajátos nevelési igényű gyermekeket kizárólag a fent 
említett szakintézmények szakértői javaslata (szakvé-
lemény), illetve az Óvoda alapító okiratában foglaltak 
alapján tudja fogadni, a gyermekek fejlesztését csak 
ebben az esetben tudja biztosítani. 

(2) A gyermek felvételéről az óvodavezető határozattal 
dönt. döntését a tervezett csoportbeosztás csatolásá-
val, valamint a felvételt nem nyert jelentkezők eluta-
sításának okáról szóló hivatalos indokolással tárgyév 
június 30-ig tájékoztatásul megküldi az MTA főtitká-
rának. 

(3) Az óvodavezető a felvett és elutasított gyermekek szü-
leit levélben értesíti a felvétel eredményéről és a be-
iratkozás időpontjáról. Az óvodavezető a még fenn-
maradt férőhelyekre – a tárgyév szeptemberében kez-
dődő oktatási év megkezdéséig – beérkezett kérelme-
ket is elbírálja.

(4) Az óvodavezető a szülők és az óvodapedagógusok vé-
leményének figyelembevételével dönt a felvett gyer-
mekek csoportba való beosztásáról.

(5) A végleges csoportbeosztásról az óvodavezető – 
tárgy év október 30-ig – értesítést küld az MTA főtit-
kára részére.

7. § 
Az igénybevételi rendtől eltérő eljárás, az óvodavezető 

határozatának felülvizsgálata

(1) A jelen határozatban foglaltaktól eltérő igénybejelen-
tésről, továbbá az óvodavezető határozatával szemben 
előterjesztett felülvizsgálati kérelemről az Aka dé mia 
főtitkára dönt. Az óvodai ügyekkel kapcsolatos pana-
szok kivizsgálása az óvodavezető feladata. Amennyi-
ben a panaszos az óvodavezető által lefolytatott vizs-
gálat eredményével nem ért egyet, panaszát felülvizs-

gálatra az MTA Titkárság Főtitkári Titkárságának ve-
zetőjéhez terjesztheti elő. A Főtitkári Titkárság veze-
tője a panasszal kapcsolatos döntésről a panaszost és 
az Óvoda vezetőjét egyidejűleg értesíti.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt, a jelen határozatban 
foglaltaktól eltérő igényeket és az óvodavezető hatá-
rozatának felülvizsgálata iránti kérelmet az Akadémia 
főtitkárának címezve, az Óvoda vezetőjének kell be-
nyújtani. Az Óvoda vezetője az adott ügyet – az Óvo-
da gazdasági vezetőjének előzetes véleménye alapján 
– döntésre előkészíti, és azt megküldi a főtitkárnak, 
majd a főtitkári döntést követően arról tájékoztatja a 
kérelmezőt.

(3) Térítési díj mérséklésével kapcsolatos méltányos-
ság rendkívüli esetben, különösen indokolt esetben, 
az Akadémia éves költségvetésében megállapítottak 
függvényében gyakorolható. A jogosultság alapján fi-
zetendő és a méltányosságból csökkentett térítési díj 
különbözetét az Óvoda éves költségvetésén felül az 
Akadémia elnökének az Akadémia költségvetéséből 
kell biztosítania, amennyiben erre az éves költségve-
tés lehetőséget ad.

8. § 
Záró rendelkezések

(1) jelen határozat 2012. április 12-én lép hatályba azzal, 
hogy egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Tu do má-
nyos Akadémia elnökének az Akadémiai Óvoda és 
Böl csőde igénybevételének rendjéről szóló 13/2009. 
(XI. 18.) számú határozata.

(2) jelen határozat rendelkezéseit elsőként a 2012/2013. 
nevelési évre előterjesztett felvételi kérelmekre kell 
alkalmazni.

 Pálinkás József s. k.
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Akadémiai Óvoda és Bölcsőde  Függelék
1022 Budapest, Barsi u. 3.

AKADÉMIAI ÓVODA ÉS BÖLcSőDE 
ÓVODAI-BÖLcSőDEI FÉRőHELY-IgÉNY BEJELENTÉSE

1.) A gyermek neve: ...............................................................................................................................................................
A gyermek születési helye: .............................................
A gyermek születési ideje: .......................................... év  ...................................... hónap .............................nap
A gyermek az igénybevevő:               ❑  gyermeke            ❑  unokája   

2.) A kedvezményt igénybe vevő jogosultságának megjelölése (3. § szerint): 
Neve: ......................................................................................................................................................................................
Munkahelye: ..........................................................................................................................................................................
Munkahely címe: ...................................................................................................................................................................
Foglalkozása: .........................................................................................................................................................................

3.) A gyermek apjának neve:  ................................................................................................................................................
Munkahelye:   ........................................................................................................................................................................
Munkahely címe:   .................................................................................................................................................................
Foglalkozása:   .......................................................................................................................................................................
állandó lakcíme (ha ettől eltér, tartózkodási helye):   ...........................................................................................................
Telefonszáma: ........................................................................................................................................................................
E-mail címe: ...........................................................................................................................................................................

4.) A gyermek anyjának neve: ...............................................................................................................................................
Munkahelye: ..........................................................................................................................................................................
Munkahely címe: ...................................................................................................................................................................
Foglalkozása: .........................................................................................................................................................................
állandó lakcíme (ha ettől eltér, tartózkodási helye):  ............................................................................................................
Telefonszáma: ........................................................................................................................................................................
E-mail címe: ...........................................................................................................................................................................

Mellékletként csatolandó: orvosi igazolás

Kelt: ……………..……, 20…… év …………. hónap …… nap.

 …………………………………. ………………………………….
 a 2. pontban megjelölt aláírása a szülő aláírása

Akadémia intézmény esetén a munkahely igazolása és javaslata:
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A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
5/2012. (IV. 12) számú határozata 

a Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező tagjai, valamint házastársaik elhalálozásával összefüggő 
kegyeleti tevékenység eljárási rendjéről 

 I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvény 14. §-ában, a Magyar Tudományos Aka-
démia Alapszabályában és Ügyrendjében, valamint a 
Ma gyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában kapott felhatal-
mazás alapján a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des és levelező tagjai, valamint házastársaik elhalálo-
zásával összefüggő kegyeleti tevékenység eljárási 

rendjét a jelen határozat mellékletében (a továbbiak-
ban együttesen: határozat) foglaltak szerint határozom 
meg.

 II. A határozatot az Akadémiai értesítőben kell közzé-
tenni, valamint az érintettek számára a helyben szoká-
sos módon kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

 Pálinkás József s. k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 5/2012. (IV. 12.) sz. határozatához

A Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező tagjai és házastársaik  
elhalálozásával összefüggő kegyeleti tevékenység eljárási rendjéről

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában, a Magyar Tudományos Akadémia Alap-
szabályában és Ügyrendjében, valamint a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állás-
foglalásában biztosított jogkörömben eljárva a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes és levelező tagjai és házastár-
saik elhalálozásával összefüggő kegyeleti tevékenység eljá-
rási rendjét a következők szerint határozom meg.

1. § 
A határozat hatálya

(1) Személyi és szervi hatály: a határozat hatálya a Ma-
gyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadé-
mia) rendes és levelező tagjaira (a továbbiakban: aka-
démikusok) és azok házastársaira terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: a határozat hatálya az akadémiai par-
cellákban eltemetett akadémikusok és házastársa-
ik temetésével kapcsolatos – jelen határozat szerin-
ti – kegyeleti teendőkre, a sírok gondozásával kap-
csolatos tevékenységre, az akadémiai parcellákban 
a hozzátartozók által végezni kívánt kegyeleti tevé-
kenységek engedélyezésére, valamint a temetési költ-
ség-hozzájárulás átutalásával kapcsolatos feladatokra 
terjed ki.

2. § 
A kegyeleti tevékenység

(1) A Magyar Tudományos Akadémia Titkárság (a továb-
biakban: Titkárság) jogi és Igazgatási Főosztályának 
Hu mán po li ti kai Osztálya (a továbbiakban: Humánpo-
litikai Osztály) ellátja az akadémiai parcellák fenntar-
tásának felügyeletét, a nem akadémiai parcellákban 
lévő akadémikus sírokkal kapcsolatos ad hoc jellegű 
– a szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfele-
lő – ügyek intézését, továbbá a kegyeleti tevékenység-
hez kapcsolódó igazolások kiadását. 

(2) Az akadémiai parcellák körébe tartozik
a) a Farkasréti temetőben

– a 43-O. oszlopos urnafülke parcella
– a 20. parcella (Kodály Körönd)
– a 6/1. parcella
– a 49. parcella (Feszület Körönd)

b) a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben a 27. parcella.

3. § 
Az elhunyt akadémikus temetésének eljárási rendje

(1) A jelen határozat 1. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott személyek temetésével kapcsolatos feladatokat 
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annak hozzátartozói intézik. Amennyiben az elhuny-
tat akadémiai parcellában kívánják eltemettetni, az 
ehhez szükséges engedélyt a hozzátartozók részére a 
Humánpolitikai Osztály vezetője adja ki. Hozzátarto-
zó hiányában a Humánpolitikai Osztály bonyolítja le 
a temetés technikai részét. Az elhunyt hozzátartozó-
ival az érintett (élettudományi-, Természettudomá-
nyi- vagy Társadalomtudományi Titkárság; a további-
akban: illetékes tudományterületi titkárság) képvise-
lője tarja a kapcsolatot. 

(2) Az akadémikus vagy hozzátartozója elhalálozását az 
Akadémia illetékes tudományterületi titkárságának 
kell bejelenteni. 

(3) Az illetékes tudományterületi titkárság munkatár-
sa az elhunyt hozzátartozóival személyes megbeszé-
lést folytat, amelyen rögzítik a temetés időpontját, he-
lyét és módját (hamvasztásos vagy hagyományos te-
metés), valamint egyeztetik a gyászjelentés szövegét. 

(4) A gyászjelentés tervezetét és a temetési szertartás for-
gatókönyvét – a tudományos osztály elnökével egyez-
tetve – az illetékes tudományterületi titkárság munka-
társa állítja össze. A gyászjelentéseket az MTA  Lé te-
sít mény gazdálkodási Központ sokszorosítási felada-
tokat ellátó szervezeti egysége készíti el a szükséges 
példányszámban. A gyászjelentések postázásáról az 
illetékes tudományterületi titkárság gondoskodik. 

(5) A Farkasréti Temetőben akadémiai parcellában ha-
gyományos temetésre nincsen lehetőség, kizárólag az 
Akadémia 43-O. urnafülke parcellájában történő elhe-
lyezés lehetősége biztosított. 

(6) A Nemzeti Sírkertben akadémiai parcellában ham-
vasztásos, illetve hagyományos temetés is kérhető. 

(7) A fekete zászlónak – az elhunyt akadémikus halálá-
nak bejelentését követő két napig és a temetés nap-
ján – az Akadémia Székházának és Irodaházának épü-
letére történő kihelyezéséről az illetékes tudományte-
rületi titkárság intézkedik. 

(8) Az Akadémia koszorúját a Humánpolitikai Osztály 
rendeli. 

4. § 
Kegyeleti tevékenységgel kapcsolatos költségek

(1) A temetést megelőző és a temetéssel kapcsolatos va-
lamennyi költség az elhunyt hozzátartozóit terheli 
Amennyiben a temetésre a Fiumei úti sírkert 27. par-
cellájában kerül sor, úgy az Akadémia váltja meg a 
sírhelyet. Ha a temetkezés nem akadémiai parcellában 
történik, az egyszeri sírhelymegváltás összegét – a te-
mető által kiállított számla alapján – az Akadémia át-
utalja a hozzátartozók részére. A nem akadémiai par-
cella esetében a sírhelymegváltás összege nem lehet 
több, mint a Fiumei úti sírkert 27. parcellájában lévő 
egyszeri sírmegváltás tárgyévi díja.

(2) Akadémiai sírkertben történő temetésnél az Akadémia 
gondoskodik a sír további gondozásáról. A sír újravál-
tásának költségei a hozzátartozókat terhelik. Hozzá-
tar to zó hiányában a sírhely újraváltását az Akadémia 
fizeti.

(3) Az akadémiai koszorú költségei az Akadémiát terhelik.

(4) Az Akadémia elnöke – külön, egyedi eljárás kereté-
ben – dönthet a jelen határozat hatálya alá tartozó ke-
gyeleti tevékenységnek az (1) bekezdésben meghatá-
rozottól eltérő, a kegyeleti tevékenység szélesebb kö-
rét átfogó (pl. temetés) engedélyezéséről, a kapcsoló-
dó költségek átvállalásával.

5. § 
Akadémikus házastárs temetésének eljárási rendje

(1) A házastársnak az akadémikus előtt történő elhunyta 
esetén az akadémiai parcellába temetéshez az Aka dé-
mia engedélye szükséges, amelyet a Hu mán po li ti kai 
Osztály vezetője ad ki. Az elhunyt nevét a márvány-
tábla alsó felébe kell vésetni, az adott parcellára jel-
lemző egységes formátumnak megfelelően. A már-
ványtábla vésetését és a temetéssel kapcsolatos vala-
mennyi költséget a hozzátartozók viselik. A Fiumei 
úti sírkert 27. parcellájában a sírhely megváltása az 
Aka démia költsége. Amennyiben az Akadémia a há-
zastárs halálakor megváltotta a sírhelyet, úgy az aka-
démikus elhunytakor temetési hozzájárulás már nem 
fizethető.

(2) Ha a házastárs az akadémikus után halálozik el, a már 
meglévő sírhelybe való elhelyezéséhez szintén az 
Akadémia engedélye szükséges. A temetés költsége a 
hozzátartozókat terheli. A márványtábla vésetési költ-
ségét a hozzátartozók fizetik. 

(3) A márványtáblának a levétele során történt megrongá-
lódásakor és annak cseréje esetén felmerült költsége-
ket szintén a hozzátartozók egyenlítik ki.

6. § 
Az akadémiai sírkertek karbantartása, koszorúzások

(1) Az akadémiai sírkertek gondozását a Budapesti Te-
metkezési Intézet Zrt. (továbbiakban: Intézet) látja el. 
Az Intézet a karbantartási munkákra évente – elfoga-
dott ajánlat alapján – számlát küld az Akadémia részé-
re, amelyet a Humánpolitikai Osztály igazol és a Tit-
kárság Gazdasági Igazgatósága átutalással teljesít.

(2) A Nemzeti Kegyeleti Bizottság által védetté nyilvání-
tott és lejárt – akadémiai és nem akadémiai parcellá-
ban lévő – sírhelyek újraváltási díját a hozzátartozók 
egyenlítik ki. Amennyiben nincsen hozzátartozó, ak-
kor külön elnöki hozzájárulás alapján válthatja újra az 
Akadémia a sírt.

(3) Az akadémiai parcellákban található sírok felújítási 
költségei az Akadémiát terhelik. Ha nem akadémiai 
parcellában elhelyezett akadémiai rendes vagy levele-
ző tag sírjának felújítására van szükség, és élő hozzá-
tartozója nincsen, a sírfelújítás költségének Akadémia 
által történő kifizetését – a Titkárság Gazdasági Igaz-
gatóság vezetőjének előzetes véleménye alapján – az 
Akadémia elnöke engedélyezi.

(4) Az elhunyt akadémikusok sírjának ünnepélyes koszo-
rúzási feladata az Akadémia tudományterületi titkár-
ságainak feladatkörébe tartozik. A koszorúzás idő-
pontjáról, helyéről, módjáról, illetve a koszorúval 
kapcsolatos igényéről, az illetékes tudományterületi 
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titkárság értesíti a Humánpolitikai Osztályt, vagy az 
általa igazolt számlát eljuttatja a Humánpolitikai Osz-
tály részére. A számlát a Titkárság nevére és címére 
kell kiállíttatni.

7. § 
Záró rendelkezések

(1) jelen határozat 2012. április 12-én lép hatályba az-
zal, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöké-

nek A Magyar Tudományos Akadémia rendes és leve-
lező tagjai, valamint házastársaik elhalálozásával ösz-
szefüggő kegyeleti tevékenység eljárási rendjéről szó-
ló 14/2009. (XI. 18.) számú határozata egyidejűleg ha-
tályát veszti.

(2) E határozat hatályba lépésekor folyamatban lévő 
ügyekben 14/2009. (XI. 18.) számú határozatban fog-
laltak szerint kell eljárni.

 Pálinkás József s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
6/2012. (IV. 12.) számú határozata 

 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező tagjai,  

valamint az MTA doktora címmel rendelkezők és azok hozzátartozói részére adható tudós segély  
megállapításáról és folyósításáról 

 I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvény 14. §-ában, a Magyar Tudományos Aka-
démia Alapszabályában és Ügyrendjében, valamint a 
Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában kapott felhatal-
mazás alapján a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des és levelező tagjai, valamint az MTA doktora cím-
mel rendelkezők és azok hozzátartozói részére adható 

tudós segély megállapításának és folyósításának rend-
jéről szóló 14/2009. (XI. 18.) sz. határozat 2012. ápri-
lis 12-én hatályát veszti.

 II. jelen határozatot az Akadémiai értesítőben kell közzé-
tenni, valamint az érintettek számára a helyben szoká-
sos módon kihirdetni és hozzáférhetővé tenni.

 Pálinkás József s. k.
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8/2012. (II. 14.) számú  
VK határozat

A Vezetői Kollégium tagjai a doktori Tanács új Eljárási Sza-
bályzatát és Ügyrendjét megismerték és megvitatták, azt az 
előterjesztés szerinti tartalommal és hatállyal elfogadásra ja-
vasolják az Elnökség tagjainak. 

9/2012. (II. 14.) számú  
VK határozat 

A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia Titkársága 2011. II. félévi feladatainak teljesítéséről 

készült beszámolót az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerinti tartalommal jóváhagyólag tudomásul vették. 

10/2012. (II. 14.) számú  
VK határozat 

A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadé-
mia Titkárságának 2012. év I. félévi munkatervét az előter-
jesztés mellékletében foglaltak szerint javasolja elfogadásra 
az Akadémia elnökének.

A MAgYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VEZETőI KOLLÉgIUMÁNAK  
2012. február 14-ei határozatai
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11/2012. (III. 13.) számú  
VK határozat

1. A Vezetői Kollégium tagjai egyetértenek az eseti bizott-
ság 2013. évi tagválasztás irányelveire tett ajánlásaival és 
javasolják azok előterjesztését az Elnökség 2012. március 
27-i ülésére.

2. A Vezetői Kollégium tagjai egyetértenek az eseti bizottság 
módosítási javaslataival az Akadémikusválasztás eljárási 
szabályaira vonatkozóan, és javasolják azok Elnökség elé 
terjesztését.

12/2012. (III. 13.) számú  
VK határozat 

A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadé-
mia Titkársága Szervezeti és működési szabályzatának ki-
adására vonatkozó előterjesztést megismerték, és azt az elő-
terjesztés szerinti tartalommal elfogadják.

13/2012. (III. 13.) számú  
VK határozat 

A Vezetői Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadé-
mia 183. közgyűlésének tárgysorozatát megismerték és el-
fogadják.

14/2012. (III. 13.) számú  
VK határozat 

A Vezetői Kollégium tagjai megtárgyalták a 2012. évi 
Wahrmann Mór-éremre tett javaslatokat, és az Audi Hungaria 
Motor Kft. igazgatójának Wahrmann Mór éremmel való ki-
tüntetését javasolják.

14/2012. (III. 13.) számú  
VK határozat 

A Vezetői Kollégium tagjai a tudományos bizottsági rend-
szer választásáról és a tudományos bizottságok megalakulá-
sáról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadta.

15/2012. (III. 13.) számú  
VK határozat 

1. A Vezetői Kollégium tagjai – az ülésen tett kiegészítések-
kel – egyetértenek a határon túli magyar tudományosság tá-
mogatásához kapcsolódó akadémiai közfeladatok szakmai 
programjainak és intézményrendszerének megújításával az 
előterjesztésben foglaltak szerint, és azt elfogadásra java-
solják az Elnökség tagjainak.

2. A Vezetői Kollégium tagjai egyetértenek a domus Kurató-
rium működési rendjével és azt elfogadásra javasolják az 
Elnökség tagjainak. 

3. A Vezetői Kollégium tagjai egyetértenek a Magyar Tudo-
mányosság Külföldön Elnöki Bizottság működési rendjé-
vel és azt elfogadásra javasolják az Elnökség tagjainak.

16/2012. (III. 13.) számú  
VK határozat 

A Vezetői Kollégium tagjai megismerték és elfogadják a 
Ma gyar Tudomány Ünnepe 2012 főtémáját és a programki-
alakítás terveit bemutató főtitkár-helyettesi beszámolót.

A MAgYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VEZETőI KOLLÉgIUMÁNAK  
2012. március 13-ei határozatai



2012. május 25. AKAdéMIAI érTESíTő 87

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
2012. március 26-i ülésének (AKT 2/2012) 

határozatai

Napirend:
1. Kutatóközponti szervezeti és működési szabályzatok jóvá-

hagyása
2. A 2012. évi fiatal kutatói álláshelyek kutatóhelyekhez tör-

ténő odaítélésére vonatkozó szakbizottsági javaslatok el-
fogadása

3. Tájékoztató az akadémiai kutatóhelyek 2011. évi tudomá-
nyos tevékenységéről

4. A kormánytájékoztató annotált tartalomjegyzékének elfo-
gadása

5. Az „Ajánlott eredménymutatók egyéni, kutatócsoporti és 
intézményi értékeléshez” c. anyagról a szakbizottsági vé-
lemények összesítése

6. Egyebek

AKT 1/2/2012 (03. 26.) határozat:
Az AKT jóváhagyta az MTA Energiatudományi Kutatóköz-
pont szervezeti és működési szabályzatát, és hozzájárult 
ahhoz, hogy az MTA Ökológiai Kutatóközpont, az MTA 

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont és 
az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont szervezeti és mű-
ködési szabályzatáról az MTA Titkársága által működte-
tett elektronikus szavazási rendszerben lehessen szavazni.

AKT 2/2/2012 (03. 26.) határozat:
Az AKT egyhangúlag elfogadta a három tudományterületi 
szakbizottság javaslatát a fiatal kutatói álláshelyek kutató-
intézetekhez történő odaítéléséről.

AKT 3/2/2012 (03. 26.) határozat:
Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) egyhangú-
lag tudomásul vette a kutatóintézetek 2011. évi tudomá-
nyos tevékenységéről szóló tájékoztatót.

AKT 4/2/2012 (03. 26.) határozat:
Az AKT egyhangúlag elfogadta a kormánytájékoztató an-
notált tartalomjegyzékét.
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A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának 
Eljárási Szabályzata és Ügyrendje 

(egységes szerkezetben)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
DOKTORI TANÁcSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA ÉS ÜgYRENDJE

I. 
A DOKTORI TANÁcS MŰKÖDÉSE

1. § 
A Doktori Tanács ülései

(1) A Magyar Tudományos Akadémia doktori Tanácsa (a továbbiakban: doktori Tanács) a Magyar Tudományos Akadémiá-
ról szóló 1994. évi XL. törvényben (MTAtv.) és a vonatkozó akadémiai szabályozásokban meghatározott hatáskörébe tartozó 
ügyekben a doktori Tanács ülésein hoz döntést. Ülésen kívül a doktori Tanács képviseletében a testület tisztségviselője vagy 
a (2) bekezdésben meghatározott hivatali szervezete, a doktori Tanács Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) jogosult az el-
járásra, az eljárásra irányadó jogszabályokban és egyéb szabályozásokban meghatározott jogkörben eljárva.
(2) A doktori Tanács ülésének napirendjét a doktori Tanács elnöke (a továbbiakban: elnök) határozza meg azzal, hogy arra a 
Titkárság vezetője tesz előzetes javaslatot részére. A napirendre javasolt ügyeket az ülés előtt 3 héttel mutatja be a Titkárság 
vezetője az elnöknek és a doktori Tanács titkárának. 
(3) A napirendre felvett ügyekről a doktori Tanács tagjait 14 nappal az ülés előtt írásban kell értesíteni.
(4) A doktori Tanács üléséről a Titkárság részletes jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a Titkárság vezetője írja alá. 
A doktori Tanács döntéseiről szóló határozat írásba foglalásáról – az ülést követően 15 napon belül – a Titkárság vezetője 
gondoskodik. A határozatot az elnök és a titkár írja alá.
(5) A Doktori Tanács határozatát meg kell küldeni
 – az MTA tudományos osztályainak,
 – a doktori Tanács tagjainak.

2. § 
A Doktori Tanács hatásköre

(1) A doktori Tanács a hatáskörébe tartozó ügyekben döntést hoz, javaslatot tesz, vagy véleményt nyilvánít.
(2) A doktori Tanács döntéshozatali jogkörei: 

– elnökének, társelnökének és titkárának megválasztása,
– ülései időpontjának meghatározása, az ülés napirendjének elfogadása,
– a doktori Szabályzatnak, valamint a doktori eljárásra irányadó egyéb akadémiai rendelkezések figyelemmel kísérése, az 

illetékes akadémiai testületek részére javaslattétel azok összehangolására, 
– a doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága tagjainak megválasztása a IX. Gazdaság- és jogtudományok Osztályának javas-

lata alapján,
– a doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága ügyrendjének elfogadása,
– eseti bizottság létrehozása,
– a doktori eljárás lefolytatásának engedélyezése vagy megtagadása,
– a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság kijelölése,
– a nyilvános vita engedélyezése vagy megtagadása,
– az MTA doktora cím odaítélése vagy megtagadása,
– post mortem eljárás lezárása,
– a tudomány kandidátusa és a tudomány doktora magyar tudományos fokozatnak megfelelő – külföldön szerzett – tudo-

mányos fokozat honosítása vagy a honosítás elutasítása,
– a nevében eljárt tisztségviselő, illetve hivatali szervezet intézkedésének jóváhagyása,
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– inter- vagy multidiszciplináris kérelem esetén a befogadó és a közreműködő osztályok kijelölése, a tudományos osztá-
lyok által ajánlott opponensek és bírálóbizottsági tagok részvételi arányának meghatározása,

– nyilvánosság korlátozása titokvédelmi okokból.
(3) A doktori Tanács javaslattételi jogkörébe tartozó ügyek:

– a doktori Szabályzat tervezete és módosítása,
– a doktori Tanács Eljárási Szabályzatának és Ügyrendjének tervezete és módosítása,
– a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos címmel kapcsolatos jogi szabályozás tervezete,
– a doktori Tanács hivatali szervezetének működése. 

(4) A doktori Tanács ülése véleményt nyilvánít: 
– az MTA tudományos osztályainak a doktori eljárásra irányadó rendelkezéseiről és követelményrendszeréről, 
– az MTA tudományos osztályainak és tudományos bizottságainak a doktori eljárásban teljesített tevékenységéről,
– a doktori Tanács hivatali szervezetének tevékenységéről.

3. § 
A Doktori Tanács elnökének hatásköre

(1) Az elnök képviseli a doktori Tanácsot. Az elnök jogosult tájékoztatást adni a doktori Tanács munkájáról és beszámolni 
az MTA Közgyűlésének és az MTA Elnökségének a doktori Tanács tevékenységéről.
(2) Az elnök hatáskörébe tartozik – a doktori Tanács ülésének döntései, javaslatai és véleménynyilvánításai alapján – a dok-
tori eljárásban részt vevő testületek munkájának figyelemmel kísérése és összehangolása. Ennek érdekében az elnök egyez-
tető megbeszélést folytathat az MTA tudományos osztályainak elnökeivel.
(3) Az elnök, a társelnök és a titkár – az MTA Titkárság és az akadémiai fejezet irányítását ellátó MTA elnök hatásköreire is 
figyelemmel – irányítja, illetőleg folyamatosan figyelemmel kíséri a doktori Tanács hivatali szervezetének, a Titkárságnak a 
munkáját, és azt a doktori Tanács ülésén évenként értékeli.
(4) A doktori Tanács ülését az elnök hívja össze a napirendi javaslat előterjesztésével.
(5) Az elnök a Titkárság vezetőjét feladat elvégzésére utasíthatja, az MTA Titkárság és az akadémiai fejezet irányítását el-
látó MTA elnök jogszabályban és a vonatkozó akadémiai szabályozásokban rögzített hatásköreinek érintetlenül hagyásával.
(6) A doktori Tanács ülésein tárgyalandó ügyekhez az elnök bízza meg az előterjesztőket és a szakértőket.
(7) Ha a kérelmező a doktori Szabályzat 6. § (2) bekezdése szerint minősített adat, illetve személyes adatok védelme miatt 
kéri, hogy a védés ne legyen nyilvános, azt az elnök köteles elrendelni.
(8) Ha a kérelmező olyan, alapos okra hivatkozik, amely a (7) bekezdésben nincs felsorolva, az elnök a körülmények mérle-
gelésével elrendelheti, hogy a védés ne legyen nyilvános.

4. § 
A Doktori Tanács társelnökének és titkárának hatásköre

(1) Az elnök akadályoztatása esetén a társelnök jár el, akit az elnök kér fel az elnöki feladatok alkalomszerű vagy időleges el-
látására.
(2) A doktori cím megszerzéséért indított eljárásban – a doktori Tanács határozata alapján – a hivatalos bírálót a titkár kéri 
fel a bírálói vélemény elkészítésére.

5. § 
A Doktori Tanács tagjainak hatásköre

(1) A doktori Tanács szakterület szerint illetékes tagja – az akadémiai Alapszabályban és Ügyrendben, valamint a tudomá-
nyos osztály ügyrendjében foglaltak szerint – részt vehet az MTA illetékes osztályai és tudományos bizottságai, továbbá a 
doktori ügyben eljáró eseti bizottságok ülésén, ha az doktori cím megszerzése iránti ügyet tárgyal.
(2) A doktori Tanács szakterület szerint illetékes tagja (amennyiben vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn) látja el 
a doktori Tanács ülésén az előterjesztő feladatait. Az előterjesztő a doktori Szabályzat 21. § (2) és (5) bekezdésében foglal-
tak szerint helyettesíthető.
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(3) Az előterjesztő az előterjesztését szóban adja elő, javaslatát indokolja, annak alapján határozati javaslatot tesz, majd vála-
szol a feltett kérdésekre. 
(4) A doktori Tanács tagjainak – az összeférhetetlenség esetét kivéve – a doktori Tanács ülésén valamennyi napirendi pont-
ban tárgyalt témában, valamint ügyrendi kérdésekben szavazati joguk van.

6. § 
A Doktori Tanács Titkársága munkatársainak hatásköre

(1) A Titkárság vezetője ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a doktori Tanács, annak tisztségviselői vagy az Aka-
démia elnöke megbízzák, továbbá amelyeket az MTA Titkárságának Szervezeti és Működési Szabályzata a feladatkörébe utal.

(2) A Titkárság vezetője tanácskozási joggal részt vesz a doktori Tanács ülésein, eljárási, ügyrendi kérdésekben előterjesztő 
lehet. 

(3) A Titkárság vezetőjének megbízásából a szakreferens látja el a doktori cím megszerzése vagy külföldön szerzett tudományos 
fokozat honosítása érdekében benyújtott pályázatok előkészítésével kapcsolatos feladatokat. A szakreferensek részt vesznek 
a Doktori Tanács ülésein.

(4) A szakreferensek munkáját szakelőadók segítik a vonatkozó akadémiai szabályozásokban és a a munkaköri leírásban 
meghatározott feladatok ellátásával.

II. 
A DOKTORI elJÁRÁS 

7. § 
A kérelem benyújtása

(1) doktori cím megszerzése iránti kérelmet a doktori Tanácshoz minden év február és szeptember hónapjaiban lehet benyúj-
tani. Az eljárás megindítását az kezdeményezheti, aki a doktori Szabályzat 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz. 
A kérelmező a kérelembenyújtási szándékát a doktori pályázat internetes rendszerébe elektronikus úton történő regisztrálás-
sal jelzi. A regisztrálás bármikor történhet, de a benyújtás két hónapjához illeszkedve, július 15-én és december 15-én lezá-
rásra kerül. A regisztrálás feltétele, hogy a kérelmező a tudományos publikációs és hivatkozási adatait a Magyar Tudományos 
Művek Tárába (továbbiakban: MTMT) feltöltse. A doktori Tanács Titkársága az MTMT-t értesíti a regisztrálásról, ahonnan 
visszajelzést kap a tudományos publikációs és hivatkozási adatok feltöltésének befejezéséről. A feltöltött adatokat az MTMT 
ekkor a doktori eljárás befejezéséig lezárja, azokat – abban a sorrendben, ahogyan az egyes kérelmezők a saját adataik fel-
töltését befejezték – ellenőrzi, és erről a tudományos osztályokkal egyeztetett, az osztályok tudománymérési követelményei-
nek megfelelő összesítést (adatlapot) készít. A rendszerben történő regisztrálás technikai részleteit a Titkárság az MTA hon-
lapján teszi közzé.
(2) A kérelmet és mellékleteit az alább felsorolt helyeken feltüntetettek szerint részben elektronikusan, részben papíralapon 
kell benyújtani a tájékoztatóban meghatározott módon. Az elektronikus benyújtást a Titkárság erre a célra kialakított interne-
tes rendszerében kell megtenni. A papíralapú iratokat a rendszer segítségével kell előállítani, és valamennyit alá is kell írni. 
A benyújtandó iratok listáját a doktori Szabályzat 25. §-a, valamint a doktori Tanács jelen Eljárási Szabályzatának és Ügy-
rendjének mellékletei tartalmazzák az MTA tudományos osztályai szerinti sorrendben. A kérelmező tudományos publikáció-
ira történő – részletes idézőket tartalmazó – hivatkozások jegyzékét nem kell papíralapú formában benyújtani, az a doktori el-
járás elektronikus rendszerében hozzáférhető, szükség esetén letölthető.
(3) Ha a kérelmező a pályázatát az Alapszabály 24. § (6) bekezdése szerint inter- vagy multidiszciplinárisan kívánja elbírál-
tatni, meg kell neveznie azokat a tudományágat(akat) és érintett tudományos osztályokat, ahová a kérelmét be kívánja nyúj-
tani. Az MTMT ez esetben a kérelmező tudománymérési adatait a megnevezett osztályok követelményeinek megfelelő tudo-
mánymérési összesítő lapokon adja meg.
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8. § 
A kérelem átvétele

(1) A doktori cím iránti kérelem írásos részét a Titkárság illetékes szakreferense veszi át a kérelmezőtől. A szakreferens meg-
vizsgálja azt, hogy a kérelem elektronikus feltöltése megtörtént-e, és a benyújtott anyagok formai szempontból kifogástala-
nok-e: megfelelnek-e a doktori Szabályzat és a jelen Eljárási Szabályzat és Ügyrend mellékletében az illetékes tudományos 
osztályra vonatkozóan feltüntetett előírásoknak. A szakreferens ellenőrzi az MTMT által szolgáltatott osztályspecifikus tu-
dománymérési táblázat, valamint a tudományos osztály által előírt publikációs és tudományos közéleti adatlap kitöltésének 
a megtörténtét. Az MTMT-nek a tudományos publikációs és hivatkozási adatok ellenőrzését igazoló összesítő adatlapja nél-
kül a kérelem nem vehető át.
(2) A kérelem átvételekor a szakelőadó a formai vizsgálat eredményeit számítógépen rögzíti. Erről átvételi elismervény ké-
szül, amelyet a szakreferens ír alá. Az elismervény tartalmazza az esetleges hiányosságokat és a lehetséges hiánypótlás végső 
határidejét, figyelembe véve a doktori Szabályzat hiánypótlásra vonatkozó 29. §-ának a rendelkezéseit.
(3) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni az egyetemi végzettséget és a Phd- vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat 
megszerzését igazoló oklevelet eredeti példányban az MTA doktori Tanács Titkárságánál, amely annak tartalmát és hitelessé-
gét megvizsgálja, és az arra vonatkozó megállapítását írásban rögzíti a doktori ügyben eljáró személyek és testületek számára.
(4) Az előzőek értelemszerű alkalmazásával kell eljárni, ha a kérelem papíralapú részét postai úton nyújtják be. Ekkor az át-
vételi elismervényt postán kell eljuttatni a kérelmezőhöz.
(5) A szakreferens az okiratok eredetijének meglétéről köteles meggyőződni és ezt a tényt a számítógépes nyilvántartásban 
rögzíteni.

9. § 
Hiányos kérelem kezelése 

(1) Ha a kérelem hiányos, a hiányok pótlására a doktori Szabályzat 29. §-ának rendelkezései szerint van lehetőség. Az illeté-
kes szakreferens a kérelem átvételi elismervényében – a hiányok és a hiánypótlás határidejének megjelölésével – azok pótlá-
sára szólítja fel a kérelmezőt, amennyiben azok a kérelem átvételekor észlelhetők.
(2) A hiánypótlás elmulasztása esetén a Titkárság vezetője elutasító határozatot hoz.
(3) Ha a hiánypótlásra való felhívásnak a kérelmező a felhívás kézbesítésétől számított három hónapon belül nem tesz ele-
get, az eljárást meg kell szüntetni. E formai okból hozott megszüntető határozat nem akadálya annak, hogy a kérelmező bár-
mikor új doktori eljárás lefolytatását kérje, azonban az eljárás díját ismételten be kell fizetnie, a korábbiét pedig nem igényel-
heti vissza.
(4) Ha a benyújtott iratokból az állapítható meg, hogy a kérelmező egyetemi végzettségét, illetőleg tudományos fokozatát ta-
núsító okirat egyetemi végzettséget, illetőleg tudományos fokozatot igazoló okiratként nem fogadható el, ennek az (5) bekez-
désben részletezett tisztázása után a kérelmet a Titkárság vezetője elutasítja, és ezzel az eljárás megszűnik.
(5) A (4) bekezdésben említett esetben a határozat tervezetét a Titkárság vezetője az elnöknek bemutatja. Ha az elnök szüksé-
gesnek tartja, a határozattervezethez mellékelni kell az oktatásügyért felelős minisztérium felsőoktatási oklevelek és tudomá-
nyos fokozatok egyenértékűségével foglalkozó szervének állásfoglalását. A határozat tervezetét az elnök kézjegyével látja el.
(6) Nem nyújthatók be hiánypótlás keretében a doktori Szabályzat 25. § (6) bekezdés c), d) e), g), h), i), j) és k) pontjában 
megjelölt dokumentumok és maga a kérelem. Amennyiben e dokumentumok közül bármelyik hiányzik, a kérelmet el kell 
utasítani, és ezzel az eljárás megszűnik. 
(7) Nem nyújthatók és nem fogadhatók be a (6) bekezdésben felsorolt dokumentumok bármely kiegészítését célzó anyagok, 
sem a kérelem – hiánytalanságot igazoló – befogadása után, sem a doktori eljárás habitusvizsgálati szakaszában vagy azt kö-
vetően.

10. § 
Az eljárás megindítása

(1) Ha a kérelem valamennyi formai követelménynek megfelel, a kérelemben megjelölt tudományszaknak megfelelő titkár-
sági szakreferens intézkedik az eljárás megindításáról.
(2) A szakreferens elkészíti az illetékes osztályelnöknek szóló megkeresés tervezetét, és azt aláírásra az elnöknek bemutatja. 
A szakelőadó gondoskodik arról, hogy e megkeresés az illetékes osztály elnökéhez haladéktalanul megérkezzen.
(3) Ha a jelölt a pályázatát az Alapszabály 24. § (6) pontja figyelembevételével interdiszciplinárisan kívánja elbíráltatni, 
akkor a doktori Tanács elnökének írásbeli megkeresésére a kérelmező által megnevezett tudományos osztályok a doktori Ta-
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nács által meghatározott határidőre nyilatkoznak arról, hogy a jelölt munkásságának értékelésében az osztály részt vesz-e, és 
milyen minőségben (befogadó vagy közreműködő). Az érintett osztályok egyikének befogadó osztálynak kell lennie. 
A doktori Tanács elnöke a megkeresés során a kérelmező által megnevezett osztályok elnökével köteles egyeztetni, hogy 

– melyik a befogadó osztály, 
– mely(ek) a közreműködő osztály(ok), 
– milyen arányban jelölik ki a hivatalos bírálókat és a bírálóbizottság tagjait.

A befogadó és közreműködő osztály az eljárás habitusvizsgálati szakaszában azonos tevékenységet folytat; a bírálati szakasz-
tól csak a befogadó osztály vesz részt.
(4) Amennyiben a tudományos osztályok a felkérést követő 30 napon belül nem nyilatkoznak, a felkérést a doktori Szabály-
zat 31. §-a értelmében elfogadottnak kell tekinteni. Ha a befogadás/közreműködés iránti kérelmet elutasítják, a doktori Ta-
nács a doktori Szabályzat 32. § (2) bekezdésében leírtaknak megfelelően jár el. ugyancsak a 32. § (2) bekezdése szerint kell 
eljárni, ha van közreműködő, de nincs befogadó osztály. Az osztályok nyilatkozatait a pályázati anyaghoz csatolni kell.
(5) Ha az ügyben érintett valamennyi tudományos osztály kizárja illetékességét, a doktori Tanács a kérelmet elutasítja.

11. § 
Intézkedések a doktori eljárás habitusvizsgálati szakaszában

(1) A doktori eljárás engedélyezése tárgyában a doktori Tanács a doktori Szabályzat 35. §-a szerint jár el. 
(2) A doktori Tanács elnöke a tudományos osztályoknak a doktori eljárás engedélyezésére vonatkozó javaslatát megvizs-
gálja. Ennek során megállapítja, hogy a doktori Szabályzat 34. § (1) bekezdése szerint az osztály felterjesztette-e a saját, va-
lamint a tudományos bizottság állásfoglalását, csatolta-e a tudományos bizottsági előterjesztők részletes szakmai vélemé-
nyét, amelyben az előterjesztők a pályázó MTMT-ben nyilvántartott adatait is tételesen értékelték, valamint az osztály-előter-
jesztők véleményét a tudományos bizottság ülésén lefolytatott eljárásról, a felmerült szakmai vitákról, az esetleges ügyrendi 
vagy etikai kérdésekről, az előterjesztőknek a kérelmező habitusvizsgálati véleményezéséről, a tudományos bizottság javas-
latáról. Bármelyik hiánya esetén az elnök nem terjeszti a javaslatot a doktori Tanács elé, hanem az osztályt a hiány pótlására 
szólítja fel.
(3) A tudományos osztályok tudománymérési és habitusvizsgálati minimumkövetelményeinek nem teljesítése (együttesen 
vagy külön-külön is) minden esetben az eljárásból való kizárást jelenti. Inter- vagy multidiszciplináris kérelem esetén a je-
löltnek valamennyi érintett osztály minimumkövetelményeit teljesítenie kell, függetlenül attól, hogy befogadó vagy közremű-
ködő osztályról van-e szó. Bármely osztály minimumkövetelményeinek nem teljesítése az eljárás megszüntetését vonja maga 
után. A minimumkövetelmények teljesülésének ellenőrzése a tudományos (doktori) bizottsági előterjesztők, az osztály-előter-
jesztők és a doktori Tanács előterjesztőinek egyaránt feladata.
(4) Amennyiben a tudományos (doktori) bizottság etikai vétséget vélelmez, a habitusvizsgálatról nem szavaz, hanem az 
ügyet állásfoglalásra a tudományos osztály elé terjeszti. Ez esetben az osztály-előterjesztő köteles a feltételezett etikai vét-
séggel kapcsolatos információkat ellenőrizni és véleményezni. A tudományos osztály megvizsgálja a bizottság felterjeszté-
sét. Amennyiben az etikai vétség gyanúja az osztály véleménye szerint nem megalapozott, az ügyet indoklással együtt habi-
tusvizsgálatra a tudományos (doktori) bizottsághoz visszaküldi. Amennyiben az osztály nem tud állást foglalni, vagy etikai 
vétséget vélelmez, valamint ha a tudományos (doktori) bizottság az etikai vétséggel kapcsolatos véleményét továbbra is fenn-
tartja, az osztály a Tudományetikai Bizottsághoz fordul, és erről a doktori Tanácsot tájékoztatja. A Tudományetikai Bizottság 
határozatának meghozataláig (jogerőre emelkedéséig) a doktori eljárást a doktori Tanács elnöke felfüggeszti. A doktori Ta-
nács a Tudományetikai Bizottság jogerős határozatának kézhezvételét követő első ülésén a határozat ismeretében hozza meg 
a felfüggesztett eljárás folytatására vagy megszüntetésére vonatkozó döntését.
(5) Amennyiben a habitusvizsgálattal kapcsolatos valamennyi irat hiánytalanul rendelkezésre áll, a szakreferens elkészíti a 
Doktori Tanács döntéséhez az ügy határozattervezetét.
(6) A doktori eljárás bírálati szakaszának megkezdését engedélyező döntést követően a kérelmezőt értesíteni kell a hivatalos 
bírálók és a bírálóbizottság tagjainak személyéről, hogy esetleges kifogását a doktori Szabályzat 36. § (2) bekezdése értelmé-
ben megtehesse. Az értesítést a titkár írja alá.
(7) A doktori eljárás bírálati szakaszának megkezdését engedélyező határozatot követően 15 napon belül az MTA honlapján 
nyilvánosságra kell hozni a pályázó nevét, a doktori mű címét, a mű rövid összefoglalóját (tézisek), az eljárásban illetékes 
osztály(ok) és tudományos bizottság(ok) megnevezését, valamint a doktori Tanács döntésének az időpontját. 
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12. § 
Intézkedések a doktori eljárás bírálati szakaszában: a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság 

tagjainak felkérése

(1) A hivatalos bírálók kijelölése tárgyában a doktori Tanács a doktori Szabályzat 36. §-a szerint jár el. 
(2) A hivatalos bírálókat a doktori Tanács titkára, a bírálóbizottság tagjait a doktori Tanács Titkárságának vezetője kéri fel. 
A felkérés elfogadásáról vagy elutasításáról 15 napon belül írásban nyilatkozni kell. Ha a hivatalos bíráló vagy a bírálóbizott-
ság tagja, vagy ezek kijelölt póttagjai visszautasítják a doktori Tanács felkérését az eljárásban való közreműködésre, a fel-
adatra az osztályok javaslatára a doktori Tanácsnak mást kell kijelölnie.
(3) Ha felkért hivatalos bíráló a (2) bekezdés szerint a bírálói vélemény elkészítését nem vállalja, a kijelölt tartalék (pót) bí-
rálót kell felkérni a feladat ellátására. 
(4) Ha a felkért hivatalos bírálók közül öten nem vállalják a bírálati vélemény elkészítését – kivéve, ha a visszautasítások 
oka összeférhetetlenség – a kérelmező személyi alkalmasságát az osztály és a bizottság bevonásával ismételten tárgyalni kell 
újabb bírálók megnevezésével. Ez esetben az elnök a doktori Szabályzat 36. § (3) bekezdése értelmében a kérelmező alkal-
masságára és a bírálati eljárás engedélyezésére vonatkozó újabb javaslattétel elkészítésére kéri fel az illetékes osztály elnökét, 
majd mindezek engedélyezését a doktori Tanács újból tárgyalja. 
(5) A kérelmező elfogultságra vagy összeférhetetlenségre hivatkozással kifogásolhatja a hivatalos bírálók és a bírálóbizott-
sági tagok személyéről szóló határozatot, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kifogást az MTA doktori Taná-
csa Titkárságának kell bejelenteni. A kifogásról a doktori Tanács elnöke dönt, aki szükség esetén annak megalapozottságáról 
az Ügyrendi Bizottság döntését kéri. E határidő elteltével kifogás nem nyújtható be. Ha a kifogás megalapozott, a kérelemnek 
helyt kell adni, és más kijelölt bírálót kell felkérni. 
(6) A hivatalos bírálóknak megbízatásuk kézhezvételétől számított három hónapon belül kell véleményüket írásban benyúj-
tani a doktori Tanács Titkárságához. A határidőt – a hivatalos bíráló kérelmére – a doktori Tanács elnöke egyszer legfeljebb 
három hónappal meghosszabbíthatja. Ha a hivatalos bíráló a megadott határidőn belül véleményét nem nyújtja be, a titkár a 
bírálót írásban felhívja a határidőre történő teljesítésre. A határidő megállapításánál a július és az augusztus hónapot nem kell 
figyelembe venni. Ha a titkár határidőre történő figyelmeztetése nem jár eredménnyel, és a határidő úgy telik el, hogy a hiva-
talos bíráló véleményét nem nyújtja be, a doktori Tanács elnöke 15 napon belül visszavonja a megbízást, egyben új hivatalos 
bírálót bíz meg a kijelölt tartalék (pót-) bírálók közül. 

13. § 
Intézkedések a doktori eljárás bírálati szakaszában: a nyilvános vita 

(1) A nyilvános vita engedélyezése és annak előkészítése tárgyában a doktori Tanács a doktori Szabályzat 38–39. §-a sze-
rint jár el. 
(2) A doktori Tanács nyilvános vitát engedélyező döntését követően a nyilvános vita elnökét a Doktori Tanács elnöke kéri 
fel. A kérelmező a nyilvános vita megszervezésében, így a bírálóbizottság tagjainak felkérésében nem vehet részt. Ha a nyil-
vános vitát a doktori Tanács nem engedélyezi, a doktori kérelmet elutasítja. A nyilvános vitára bocsátást megtagadó határo-
zat ellen érdemi szakmai szempontokra alapított jogorvoslatnak nincs helye, csupán eljárási jogsértésre hivatkozva lehet jog-
orvoslatot előterjeszteni a határozat ellen.
(3) A nyilvános vitát engedélyező határozatot követően 15 napon belül az MTA honlapján nyilvánosságra kell hozni az enge-
délyező határozat időpontját, a doktori művet, a hivatalos bírálók nevét és tudományos fokozatát, valamint az általuk készí-
tett hivatalos bírálatokat.
(4) A nyilvános vita kitűzésekor az MTA honlapján nyilvánosságra kell hozni a kérelmezőnek a hivatalos bírálói vélemé-
nyekre adott válaszát, a nyilvános vita helyét és időpontját.
(5) A doktori védés lezárását követően az MTA honlapján nyilvánosságra kell hozni a bírálóbizottság személyi összetételét, a 
személyek tudományos fokozatának megjelölésével.
(6) A benyújtott dokumentumok az MTA honlapján változtatás nélkül kerülnek nyilvánosságra.

14. § 
Intézkedések a doktori eljárás bírálati szakaszában: a cím odaítélése

(1) A doktori cím odaítélése tárgyában a doktori Tanács a doktori Szabályzat 45. §-a szerint jár el azzal, hogy a kérelmező 
köztestületi tagságának fennállását a Titkárság a cím odaítélését tárgyaló doktori Tanács üléséig ellenőrzi.
(2) Amennyiben a doktori Tanács döntése azért tér el a tudományos osztály állásfoglalásától, mert az osztály döntése ellenté-
tes azzal, amit a bírálóbizottság a nyilvános vita utáni zárt ülésen hozott, és ezt az osztály szakmai indokokra alapozza, a dok-
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tori Tanács felhívja az osztály figyelmét a doktori Szabályzat 19. § (2) pontjában, a 40. § (3) pontjában és a 45. § (2) pontjá-
ban foglaltakra.
(3) Az MTA doktora cím odaítéléséről hozott egyetértő határozatot követően 15 napon belül az MTA honlapján nyilvános-
ságra kell hozni a bírálóbizottság értékelését, a cím odaítélésének tényét, valamint a doktori Tanács döntésének az időpont-
ját. A doktori cím odaítélését megtagadó határozat ellen érdemi szakmai szempontokra alapított jogorvoslatnak nincs helye. 
Ha a doktori Tanács a doktori címet nem ítéli oda, e határozat meghozatalától számított három éven belül a kérelmező újabb 
doktori eljárást nem kezdeményezhet.
(4) Az MTA doktora cím odaítélését az Akadémiai értesítőben is közzé kell tenni. A közlés tartalmazza, hogy ki milyen című 
doktori mű alapján szerezte meg a doktori címet. 
(5) A cím odaítélését követően a doktori művet, a hivatalos bírálók véleményét, a pályázó válaszait, a bírálóbizottság jegy-
zőkönyvét egy-egy példányban el kell helyezni az MTA Könyvtárában, és biztosítani kell ezekhez az elektronikus úton való 
hozzáférés lehetőségét is.

15. § 
Iratbetekintés

(1) Az eljárásban közreműködő személyek és testületek a véleményük elkészítése, javaslatuk kialakítása, illetve döntésük 
meghozatala céljából a pályázati anyag irataiba betekinthetnek. A pályázati anyag elektronikus változatába a betekintést a Tit-
kárság által működtetett, a jogosultaknak felhasználói névvel és jelszóval hozzáférhető internetes rendszer biztosítja az Ügy-
rendhez csatolt 1. táblázatban rögzítettek szerint.
(2) A doktori Tanács tagjai, valamint a Titkárság vezetője és illetékes munkatársai valamennyi iratba betekinthetnek. Az 
Ügyrendi Bizottság és a Tudományetikai Bizottság az előttük doktori eljárással kapcsolatban kezdeményezett vagy folyamat-
ban lévő ügy irataiba tekinthetnek be.
(3) A pályázó az ügyében keletkezett iratokba az eljárás bármely szakaszában betekinthet, a Titkárság vezetőjével történt elő-
zetes egyeztetés alapján. Az iratokat megtekintését úgy kell lehetővé tenni, hogy azokban a közreműködők neve ne legyen 
megismerhető. A betekintés technikai lebonyolításának megszervezése az illetékes szakreferens, illetve szakelőadó feladata. 
Nem tekintheti meg a kérelmező a nem nyilvános ülések szó szerinti jegyzőkönyveit (MTA osztályai, tudományos [doktori] 
bizottságai, eseti bizottságai, doktori Tanács) és az azokhoz csatolt írásbeli feljegyzéseket. 
(4) A (1)–(3) pontokban felsoroltakon kívül más személyek az eljárásról nyilvánosságra hozott adatokat az MTA honlapján 
ismerhetik meg. A doktori eljárás nyilvánosan közzéteendő adatait az jelen szabályzat 11. § (5), 13. § (3), (4), (5), 14. § (2), 
19. § (4) bekezdései határozzák meg. Az eljárás során képződő egyéb adatok – amelyeket a jelen szabályzathoz csatolt 2. táb-
lázat sorol fel – nem nyilvánosak.
(5) Egyéb esetekben iratbetekintést – írásos kérelemre – a doktori Tanács elnöke és a Titkárság vezetője együttesen engedé-
lyez. Véleményeltérésük esetén az iratbetekintés tárgyában az Ügyrendi Bizottság elnöke dönt.
(6) A doktori Szabályzatban és a jelen Eljárási Szabályzat és Ügyrendben nem rendezett adatvédelemmel kapcsolatos kérdé-
sekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit és az MTA Titkársága adatvédelemre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

16. § 
eljárás sikertelen védés esetén

(1) Azokról az ügyekről, amelyekben a pályázó az MTA doktora tudományos címet nem szerezte meg, nyilvántartást kell ve-
zetni a Titkárságon, az elutasító döntést azonban az MTA honlapján, illetőleg az Akadémiai értesítőben nem kell közzétenni.
(2) Az előző bekezdésben említett tényről és adatokról a Titkárság megkeresésre tájékoztatást ad az MTA tudományos osztá-
lyai és tudományos bizottságai elnökeinek, az MTA elnökének, főtitkárának.
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17. § 
Eljárás honosítási ügyekben

(1) A doktori Tanács külföldön szerzett tudományos fokozatot – érdemi vizsgálat után – csak akkor honosíthat, ha a fokozat 
egyenértékűségét a tudomány kandidátusa vagy a tudomány doktora magyar fokozattal nemzetközi egyezmény vagy szerző-
dés mondja ki. jogszabály alapján a doktori Tanács hatáskörébe tartozó honosítási ügyben a külföldön szerzett tudományos 
fokozat honosítása a doktori Tanács Titkárságán kérelmezhető. A kérelemhez mellékelni kell a következő iratokat:

– magyar állampolgárság igazolása,
– ha a kérelmező nem magyar állampolgár, igazolás arról, hogy Magyarországon letelepedett személy, illetőleg a letele-

pedés szándékával tartózkodik Magyarországon,
– a külföldön szerzett tudományos fokozat megszerzéséről szóló okirat másolata, annak hiteles magyar nyelvű fordítása,
– a fokozat megszerzéséhez felhasznált értekezés (mű),
– a külföldön szerzett fokozat alapjául szolgáló mű főbb tudományos megállapításáról szóló tézisek magyar nyelven ké-

szített összefoglalása,
– szakmai önéletrajz,
– publikációs jegyzék,
– hivatkozások jegyzéke,
– az eljárási díj megfizetésének igazolása.

(2) Ha a kérelmező a külföldön szerzett fokozatot tudomány kandidátusa fokozatként kívánja honosíttatni, akkor a Tanács két 
szakértőt kér fel. A felkért szakértők írásban nyilatkoznak arról, hogy a honosítást kérelmező a magyar kandidátusi fokozattal 
egyenlő értékű tudományos teljesítményt ért-e el. Az előterjesztő részletesen értékeli a pályázó tudományos eredményeit, és 
arról foglal állást, hogy a pályázó tudományos teljesítménye a tudomány kandidátusa magyar tudományos fokozattal egyen-
értékű-e. A doktori Tanács az előterjesztő állásfoglalása és a két szakértő nyilatkozata alapján dönt a honosításról.
(3) Ha a kérelmező a külföldön szerzett fokozatot tudomány doktora fokozatként kívánja honosíttatni, akkor a doktori Tanács 
három szakértőt jelöl ki. A szakértők – egymástól függetlenül – írásban részletesen értékelik a pályázó tudományos eredmé-
nyeit, és állást foglalnak arról, hogy a pályázó eredményei a tudomány doktora magyar tudományos cím követelményeinek 
megfelelnek-e. A doktori Tanács a szakértői vélemények és a pályázó publikációs és hivatkozási jegyzéke alapján dönt a ho-
nosítási kérelemről.

18. § 
Oklevél

(1) Az MTA doktora tudományos cím megszerzéséről a Titkárság okiratot állít ki, amelyet az MTA elnöke és a doktori Ta-
nács elnöke ír alá. Az oklevelet ünnepélyes keretek között kell átadni.
(2) A tudomány kandidátusa, a tudomány doktora fokozat honosításáról a Titkárság okiratot állít ki, amelyet az elnök és a tit-
kár ír alá.
(3) Az előző bekezdésekben említett oklevelek formájáról a doktori Tanács dönt.
(4) A doktori oklevél átadásának napján a doktori Tanács Titkársága az MTA Titkárságának Kommunikációs Főosztályán ke-
resztül valamennyi új MTA doktora munkásságáról és a cím odaítélésének indoklásáról egyoldalas fényképes ismertetőt bo-
csát a sajtó rendelkezésére. Az ismertető tartalmazza a pályázó által benyújtott szakmai önértékelést, a bírálóbizottság véle-
ményével kiegészített – és a bírálóbizottság elnöke által jóváhagyott – közérthetően megfogalmazott szakmai indokolást az 
MTA doktora cím odaítéléséről. A két értékelés maximum szóközökkel számolt 1500-1500 karakter terjedelmű szövegének 
elkészítését a doktori Tanács titkára irányítja és ellenőrzi.

19. § 
Záró rendelkezések

(1) jelen szabályzat 2012. február 28-án lép hatályba azzal, hogy egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktori Tanácsának 2011. január 1-től hatályos Eljárási Szabályzata és Ügyrendje.
(2) jelen szabályzat rendelkezéseit a 2012. január 31-ét követően történt regisztrációkra, előterjesztett kérelmekre, kezdemé-
nyezett eljárásokra kell alkalmazni.
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A doktori Tanács Eljárási szabályzatához és ügyrendjéhez kapcsolódó 1. táblázat

Irat 
száma Az adatokat tartalmazó irat megnevezése Jogosultak

 1. Kérelem Minden közreműködő
 2. Tudományos önéletrajz Minden közreműködő
 3. A doktori mű Nyilvános
 4. A doktori mű rövid összefoglalója (tézis) Nyilvános
 5. Tudományos munkásság összefoglalása Nyilvános
 6. Közlemény- és hivatkozási jegyzék Nyilvános
 7. Tudománymetriai táblázat Nyilvános
 8. Publikációs adatlap Minden közreműködő
 9. Az öt jelentős publikáció és azok listája Minden közreműködő
10. Tudományos közéleti adatlap Minden közreműködő
11. Az osztály által kért kiegészítések Minden közreműködő
12. A tudományos bizottság előterjesztőjének a véleménye Minden közreműködő

13. A tudományos bizottság jegyzőkönyve (emlékeztetője)  
állásfoglalással Minden közreműködő

14. A tudományos osztály előterjesztőjének a véleménye Minden közreműködő a tudományos bizottság  
és a bírálóbizottság tagjai kivételével

15. Osztályjavaslat állásfoglalással az eljárásra bocsátásról Minden közreműködő a tudományos bizottság  
és a bírálóbizottság tagjai kivételével

16. dT előterjesztői vélemény az eljárásra bocsátásról doktori Tanács tagjai
17. dT szakértői vélemény az eljárásra bocsátásról doktori Tanács tagjai
18. dT határozat az eljárásra bocsátásról doktori Tanács tagjai
19. Hivatalos bíráló véleménye Nyilvános
20. jelölt válasza a bírálatra Nyilvános
21. A bírálóbizottság javaslata a cím odaítéléséről Nyilvános
22. A bírálóbizottság tagjainak véleménye a cím odaítéléséről Minden közreműködő 

23. Osztályjavaslat a cím odaítéléséről Minden közreműködő a tudományos bizottság  
és a bírálóbizottság tagjai kivételével

24. dT határozat a cím odaítéléséről Nyilvános

A doktori eljárásban közreműködők
Tudományos bizottsági előterjesztő(k)
Tudományos bizottság tagjai
Tudományos bizottsági elnök
Tudományos bizottsági titkár
Bírálóbizottság tagjai
Tudományos osztály, előterjesztő(k)
Tudományos osztály tagjai
Tudományos osztályelnök
Tudományos osztály szakreferens
doktori Tanács, előterjesztő(k)
doktori Tanács, szakértők
doktori Tanács, meghívott(ak)
doktori Tanács, elnök
doktori Tanács, titkár
doktori Tanács tagjai
Doktori Tanács Titkárságának munkatársai
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A doktori Tanács Eljárási szabályzatához és ügyrendjéhez kapcsolódó 2. táblázat

Irat 
száma Az adatokat tartalmazó irat megnevezése

 1. Kérelem

 2. Tudományos önéletrajz

 3. Publikációs adatlap

 4. Az öt jelentős publikáció és azok listája

 5. Tudományos közéleti adatlap

 6. Osztály által kért kiegészítések

 7. Tudományos bizottság előterjesztőjének a véleménye

 8. Tudományos bizottság jegyzőkönyve (emlékeztetője) állásfoglalással

 9. Tudományos osztály előterjesztőjének a véleménye
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A MAgYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TUDOMÁNYETIKAI KÓDEXE ÉS ÜgYRENDJE 
(egységes szerkezetben)

A dokumentumot a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése a 25/2010. (V. 4.) számú határozatával elfogadta.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
TUDOMÁNYeTIKAI KÓDeXe 

Preambulum

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv) 3. § (1) bek. g) pontja („őrködik a tudományos 
közélet tisztaságán, a tudományos kutatás és a tudományos véleménynyilvánítás szabadságán”) alapján, továbbá a nemzet-
közi tudományos világban jelentkező ilyen törekvésekkel összhangban a jelen Tudományetikai kódex meghatározza a tu-
dományos kutatást végzők által követendő erkölcsi és etikai alapelveket, leírja azokat az ajánlott eljárásokat és szabályokat, 
amelyek a tudományos kutatás végzésére vonatkoznak, és ismerteti azokat az eseteket és az eljárási módokat, amikor a kuta-
tási etika sérül. Célja továbbá folyamatosan emlékeztetni a kutatókat, a kutatással foglalkozó intézményeket és a kutatást tá-
mogató szervezeteket a tudományos kutatás feddhetetlensége és hitelessége fenntartásában fennálló felelősségükre. 
A tudományetikai elvek, illetve sérelmük tilalma alapvető és univerzális szabályok, amelyek egyetemes erkölcsi elvekből ve-
zethetők le. Ezért ezeknek a Tudományetikai kódexbe történő beemelése diszciplináris, kulturális és regionális kompromisz-
szumok nélkül történt.
A Tudományetikai kódex nem törvény, nem jogi norma, hanem a tudományos kutatói világ erkölcsi önszabályozásának esz-
köze. A tudományt művelők alapvető felelőssége, hogy megfogalmazzák az erkölcsös kutatói munka végzésére vonatkozó 
alapelveket, meghatározzák az elfogadható kutatói viselkedés kritériumait, továbbá hogy eljárjanak azokban az esetekben, ami-
kor fennáll a veszélye annak, hogy sérülnek a tudományos kutatás erkölcsi alapelvei, amikor etikai vétség gyanúja merül fel. 
A Tudományetikai kódex készítése során kiindulópontként a European Science Foundation és az All European Academies1 
2009-ben, több más korábbi dokumentum alapján megszületett „Code of Conduct for Scientific Integrity”2 ajánlásai szolgáltak.

1. A Tudományetikai kódex hatálya 

A Tudományetikai kódex hatálya kötelezően kiterjed a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) valamennyi köztestületi tag-
jára, kutatóintézeteiben foglalkoztatottakra, az MTA támogatott kutatócsoportjainak kutatóira, a Bolyai jános kutatási ösz-
töndíjban részesülőkre, ezen ösztöndíj elnyeréséért folyó eljárásra és az abban résztvevő valamennyi személyre, az MTA által 
kiírt pályázatokon résztvevő személyekre és ezen pályázatokkal kapcsolatos eljárásban közreműködő személyekre, az MTA 
Tudományetikai Bizottságánál lefolytatott eljárásokra, továbbá az MTA doktora címért folyó eljárásra és az abban résztvevő 
valamennyi személyre, valamint az MTA által szakmai munkásságukért elismerésben részesült személyekre (a továbbiakban: 
tudományos kutatók). Mindezeken túl az MTA minden egyéb, a tudomány művelését feladatának tekintő intézmény és szer-
vezet számára javasolja jelen etikai kódex általános érvényű alkalmazását. Az egyes tudományos és oktatási intézmények – az 
MTA Tudományetikai kódexét figyelembe véve – saját etikai kódexet is készíthetnek.

2. A tudományos kutatás erkölcsi és etikai alapelvei3

A tudományos kutatás legfontosabb erkölcsi szabályai, amelyeket a tudományos kutató magára nézve kötelezőnek, a külvilág 
felé pedig képviselendőnek tart, az alábbi fogalmakkal írhatók le:
2.1. Tisztesség a tudományos célok és a kutatási szándékok ismertetésében, a tudományos módszerek, eljárásmódok és 

megalapozott értelmezések szabatos bemutatásában, továbbá az eredmények alkalmazásában rejlő lehetőségek, veszé-
lyek és jogosnak tekinthető igények világossá tételében. 

1 www.allea.org
2 http://www.mta.hu/index.php?id=1043
3 Az angolszász szakirodalom használja a „scientific integrity” kifejezést. Mivel a magyar nyelvben a tudományos integritás nem általánosan elfogadott 

kifejezés, ebben a dokumentumban csak korlátozottan használjuk.
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2.2. Megbízhatóság a kutatás végzésében, az adatok rögzítésében és tárolásában, továbbá az adatok közlésében. A gondat-
lanság és a figyelmetlenség kiküszöbölése. Teljes körű beszámolás a kutatás kivitelezéséről és eredményeiről.

2.3. Objektivitás: az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyí-
táson alapulhat, valamint olyan adatokon, amelyek helyessége legalább elméleti szinten ellenőrizhető. 

2.4. Pártatlanság és függetlenség bármely érdekelt féltől vagy csoportérdektől, ideológiai vagy politikai nyomásgyakor-
lóktól, gazdasági vagy pénzügyi befolyástól.

2.5. Nyitottság az eredmények más kutatókkal történő megbeszélésekor és az eredmények publikálása során, hozzájárulva 
a közös tudáskincs gyarapításához. A nyitottság feltételezi a tudományos közleményben közzétett eredményeket alátá-
masztó adatok nyilvánosságát és hozzáférhetőségét minden érdeklődő kutató és a közvélemény számára. Ezt az alapel-
vet indokolt esetben korlátozhatják a kutatás jellegéből adódó speciális szempontok (iparjogvédelem, személyiségi jo-
gok védelme stb.). Korlátozott a nyitottság a folyamatban lévő kutatások során is.

2.6. Gondosság a kutatásban résztvevőket és annak tárgyait illetően, legyenek azok emberek, kíséreti állatok, a környezet 
vagy a kultúra termékei. Az embereken és állatokon végzett vizsgálatok mindig a többnyire jogszabályokban is rögzí-
tett eljárásokon, tiszteleten és figyelmességen kell hogy alapuljanak.

2.7. elfogulatlanság a mások munkájának bemutatásában, a referenciák megadásában. A kutató kollégák szakmai integri-
tását tiszteletben kell tartani, eredményeiket becsületesen kell kezelni. 

2.8. Felelősség az eljövendő tudományos nemzedékek iránt: a fiatal kutatók irányítása, oktatása különös figyelmet és az eti-
kai normák közvetítését és fokozott tiszteletben tartását követeli meg. 

2.9. önzetlen és elfogulatlan részvétel a tudományos közéletben: a bírálati folyamatokban, a tudományos testületek és a bi-
zottságok munkájában.

3. A tudományos kutatás végzése

3.1. A kutatási program tervezése
3.1.1. A kutatás céljainak meghatározása
  A tudományos kutatás szabadsága elvének érvényessége nem jelenti azt, hogy a konkrét kutatási program ter-

vezésének nincsenek korlátai. Ilyenek különösen etikailag megkérdőjelezhető kutatási célok és módszerek ese-
tén vetődnek fel, illetve akkor, ha a tervezett kutatás veszélyeztetheti, károsíthatja az egyént, a társadalmat vagy 
a környezetet.

3.1.2. A kutatás erkölcsössége és minősége
  A kutatás erkölcsössége és minősége feltételezi az önkritikus és etikus megítélést mind a kutató, mind a tudomá-

nyos közösség részéről. Különösen fontos, hogy ne fogalmazódjanak meg irreális célok az adott kutatási téma 
kapcsán, és a kutató ne keltsen megalapozatlan várakozásokat. Szükséges mérlegelni a problémafelvetés erede-
tiségét, az előzetes adatokat, a szükséges anyagi és egyéb körülményeket. Ne a gyors eredményre törekvés és a 
minél nagyobb számú publikáció születése határozza meg a kutatást. 

3.1.3. A kutatási terv dokumentációja
  A kutatási tervet a kutatást finanszírozó által megszabott formában kell rögzíteni. A kutatási terv általában tar-

talmazza azt, hogy ki a felelős a kutatási programért, mi a résztvevők szerepe, mi a kutatás finanszírozásának a 
módja és a forrása, és hogyan kell az adatokat és az egyes kísérleti dokumentációkat kezelni. 

3.1.4. Összeférhetetlenség tisztázása és rögzítése
  A kutatás támogatóinak és a külső finanszírozóknak is el kell fogadniuk, hogy a kutató befolyásolás nélkül vég-

zi munkáját. Ha azonban valamilyen különleges ok miatt mégis befolyásolják a kutatást, egyértelműen tisztázni 
kell, hogy milyen körülmények között és milyen mértékig van meg ehhez a joguk – a tervezés, a megvalósítás, 
valamint az adatok áttekintése és publikálása során. Ezeket az egyezségeket előzetesen írásban kell rögzíteni, és 
hozzáférhetővé kell tenni az adott intézmény vagy szervezet vezetése vagy az illetékes etikai bizottság számára. 

  A kutatási programban részt vevőknek világossá kell tenniük az illetékes hatóságok és az ilyen joggal felruhá-
zottak számára a pénzügyi vagy egyéb elkötelezettségüket, amennyiben ez bármilyen formában összeférhetet-
lenséget jelenthet a kutatás során.

  Személyes érdek vagy elfogultság nem befolyásolhatja a kutatást, annak objektivitását, következtetéseit vagy 
publikációját.

3.1.5. Szabadalmak mérlegelése
  Amennyiben szabadalmi bejelentés lehetősége vagy mérlegelése is felmerül, úgy a szükséges jogokat és kötele-

zettségeket időben tisztázni kell a részt vevő személyek és intézmények, valamint a kutatást támogatók közötti, 
lehetőleg írásos megállapodás formájában.
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3.2. A kutatási program megvalósítása
3.2.1. Az adatok és egyéb kutatási anyagok dokumentálása
  A kísérletes és megfigyelést végző tudományok esetében az adatokat pontosan kell dokumentálni annak érde-

kében, hogy a kutatást ellenőrizni lehessen. Az adatokat és a kutatás során megszületett egyéb dokumentációs 
anyagokat, mind az elektronikus adathordozókon lévőket, mind pedig a papíralapúakat, úgy kell tárolni, hogy 
károsodásuk, elvesztésük vagy manipulálásuk ne fordulhasson elő. Ha adatvesztés történik, azt külön dokumen-
tálni kell.

  A kutatási program lezárása után a program vezetője felelős azért, hogy a program befejezése után az adatokat 
és dokumentációs anyagokat az adott területen elvárt és megszokott ideig tárolják Szintén ő felelős azért, hogy 
védelmük és tartósságuk biztosítva legyen.

3.2.2. A kutatási programra vonatkozó információk átadása
  A kutatási munkacsoporton belül a kutatással kapcsolatos információk szabad áramlását biztosítani kell. A kuta-

tási program végrehajtása során minden résztvevőnek tudomással kell rendelkeznie arról, hogy a kutatásról mi 
közölhető a munkacsoporthoz nem tartozókkal.  

  A kutatási program befejezése után az adatokat és az egyéb dokumentációs anyagokat, amelyek ahhoz szüksé-
gesek, hogy az ott szerzett adatok ellenőrizhetőek és ismételhetőek legyenek, vagy hogy a program folytatódjon, 
ezen célok érdekében hozzáférhetővé kell tenni. 

4. A tudományos eredmények közlése

Az elsődleges fórum, amelyen a kutató az eredményeiről számot ad, és azokat nyilvánosságra hozza, az adott tudományte-
rületen elfogadott formájú, független szakértői véleményező eljárás alapján létrejövő tudományos közlemény (publikáció). 
4.1. A tudományos közlemény 
 Tudományos közleménynek csak az tekinthető, amely elismert, nyomtatásban vagy elektronikusan megjelenő, füg-

getlen szerkesztőbizottsággal rendelkező tudományos folyóiratban vagy könyvben jelenik meg. A tudományos ered-
ményt, a publikálást megelőzően el lehet helyezni nemzetközileg ismert archívumban, de ez nem tekinthető tudomá-
nyos közleménynek. Etikai vétséget követ el az, aki tudományos közleményként tüntet fel nem tudományos művet (is-
meretterjesztő cikket, nem szakmai kiadványban megjelent közleményt, oktatási segédanyagot stb.).

4.2. Teljesség és elfogulatlanság 
 Az eredményeket elfogulatlanul és teljességükben kell publikálni. A közleményben meg kell adni a kísérletekben és 

vizsgálatokban alkalmazott módszerek leírását, illetőleg azok megfelelő irodalmi hivatkozását, közölni kell a kísérleti 
adatok hibáját, illetve az alkalmazott módszerek korlátait. A közleményben fel kell hívni a figyelmet a kísérletek során 
jelentkező esetleges veszélyekre. Nem engedhető meg az adatok önkényes szelektálása, nem szabad elhallgatni a kö-
vetkeztetésekkel összhangban nem álló eredményeket. 

4.3. Megfelelő idézés
 Törekedni kell a kutatás lényegi előzményeinek minél szélesebb körű és a vitatott kérdéseket tartalmazó tudományos 

közlemények lehetőleg teljes körű idézésére. Etikai vétség az, ha valaki hiányos idézéssel magának tulajdonítatja má-
sok ötletét, módszerét vagy adatát. 

4.4. A közlemény szerzője
4.4.1. Szerzőként kell szerepeltetni azt a személyt, aki tudományos munkáján keresztül jelentős hozzájárulást adott a 

kísérletek tervezéséhez, megvalósításához, az eredmények értékeléséhez és ellenőrzéséhez. Az intézményben, 
intézetben betöltött pozíció vagy a kutatás finanszírozásában betöltött szerep önmagában nem indokolja, hogy 
valaki a publikáció szerzőjeként legyen feltüntetve. Tiszteletbeli szerzőség nem engedhető meg. 

4.4.2. Több szerző és lényegesen különböző kísérleti eljárások eredményeinek bemutatása esetén törekedni kell arra, 
hogy egyértelműen kitűnjék, az egyes szerzőknek mi volt a hozzájárulásuk.

4.4.3. A levelező szerző(k) megjelölés csak a többi szerző egyetértésével történhet. Ilyen minőségben csak az szerepel-
het, aki a dolgozat megírásában meghatározó vagy koordináló szerepet játszott.

4.4.4. Nem helyes gyakorlat konkrét kutatási eredmény különböző önálló publikációkban való szerepeltetése pusz-
tán azért, hogy a kutató cikkeinek száma gyarapodjon. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az eredeti cikk 
idegen nyelven látott napvilágot. Ilyenkor − a szerzői jogok tiszteletben tartása mellett − a magyar nyelvű vál-
tozat publikálása is kívánatos a kutatási eredményeknek a széles hazai szakmai körök számára való hozzáféré-
se és a honi tudományos-szakmai nyelv ápolása céljából. Szintén kivétel lehet konkrét szakmai területeken az 
utánközlés elfogadott gyakorlata. 
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4.5. Helyesbítés
 Amennyiben a kutatómunka során kiderül, hogy egy korábban már közölt saját adat vagy következtetés hibás, illetve 

téves, a szerzőknek ezt lehetőleg az eredeti dolgozatot közlő folyóiratban haladéktalanul nyilvánosságra kell hozniuk. 
Több szerzős publikáció esetén a helyesbítés kezdeményezése az első szerző kötelessége. Helyesbítés során, különö-
sen a szerzők nevének feltüntetésekor, kerülni kell, hogy bárkire indokolatlanul tudományetikailag kifogásolható ma-
gatartás vádja háruljon. Ha a helyesbítő közleményben az eredeti közlemény szerzői közül valaki nem szerepel, akkor 
feltétlenül jelezni kell ennek okát. 

5. A kutatási etika sérelme 

5.1. A kutatásetikai normák megsértésének súlyos formái
 A tudományos ethosz megsértésének legsúlyosabb formái a koholmány, a hamisítás, a plágium és a személyes befolyá-

solás. E vétségek súrolják a jogsértés határát, és csak a vétség elbírálásakor állapítható meg, hogy túlmutat-e az etikai 
vétség határán, ezért jogsértésként kell-e kezelni. 
5.1.1. Koholmány a minden alapot nélkülöző „eredmények” közlése. 
5.1.2. Hamisítás az adatok vagy eredmények manipulálása, megváltoztatása vagy szándékos elhallgatása. A hamis 

adatok közlése is etikai vétségnek minősül.
5.1.3. Plágium a mások ötleteinek, tudományos eredményeinek, szavainak, szövegeinek átvétele és sajátként való 

feltüntetése. A súlyos vétségek közül legkönnyebben a plágium érhető tetten. A tudományos közleményeket 
ugyanis, az azokban előforduló új gondolatokat, szemléltető anyagokat bírósági úton érvényesíthető szerzői jog 
védi. Ez a védelem azonban nem teljes körű, mindezek plágium tárgyává is válhatnak anélkül, hogy egyértel-
műen bizonyítható lenne a jogsértés. Ilyenkor az etikai szabályok nyújthatnak támpontot az eligazodásra, illetve 
védelmet a szerzőnek.

  A plágium elsősorban az érintett tudományos kutató számára és nem annyira magára a tudományra nézve sérel-
mes. A nyitottság azonban egyike a tudományos kutatás erkölcsi alapelveinek, amely szerint a tudomány fejlő-
dése a tudósok közötti nyílt kommunikáción és vitán nyugszik. Ha a tudósok ettől a kommunikációtól elzárkóz-
nának, tartva attól, hogy nem ismerik el őket mint ötletgazdákat, akkor ennek maga a tudomány is kárát látja.  

  A plágium minősített esete, amikor kiadvány szerkesztője vagy bírálója a publikálásra benyújtott dolgozat új 
gondolatait vagy kísérleti eredményeit kisajátítja, akár csak közvetetten is, egyebek között annak harmadik fél 
részére történő átadásával.

5.1.4. A személyes befolyásolás a személyek méltóságát sértő széles körű befolyásolási kísérlet, amely könnyen átme-
het jogsértésbe. Irányulhat a befolyásoló érdekében történő előnyös állásfoglalás kikényszerítésére, de harma-
dik személyre vonatkozó előnytelen döntés meghozatalára is. Felmerülhet ellenszolgáltatás kérése vagy bármi-
lyen alku esete is. Ide sorolható a kutatóval függelmi viszonyban lévők megfélemlítése, a kutatás szabadságá-
nak indokolatlan korlátozása, a hátrányos megkülönböztetés valamilyen formája. A személyes befolyásolás eti-
kai vétsége – a körülményektől függően – átcsaphat bűncselekménynek minősülő cselekményekbe, így zsaro-
lásba vagy rágalmazásba. 

  Személyes befolyásolásnak minősül továbbá az előzőekben említett etikai szabályok megszegésének valamely 
külső kényszer hatására történő eltűrése vagy elhallgatása is, továbbá a panaszos elleni megtorlás. E körbe so-
rolható még a hivatkozások számának személyes presszióval történő növelésének kísérlete is. 

  A magyar tudományos közgondolkodás a személyes befolyásolás jellegű vétségeket súlyosan elítéli, és több he-
lyütt norma szintjén tiltja. 

5.2. Egyéb erkölcsileg kifogásolható viselkedési formák és gyakorlatok 
 A súlyos etikai vétségek mellett az erkölcsileg kifogásolható viselkedési formák és kutatási gyakorlatok számos egyéb 

formája is figyelmet érdemel. Ezek szintén alááshatják az emberek tudományba vetett bizalmát. Az alábbiakban a tel-
jesség igénye nélkül a következők emelhetők ki: 
5.2.1. A társadalmi konszenzus, illetve jogszabályok megsértése
  Ide tartozik például a környezetre ártalmas kutatási tevékenység végzése. Etikailag is elfogadhatatlan az érvény-

ben lévő kutatással kapcsolatos törvények és egyéb jogszabályok (például az embereken végzett vizsgálatokra 
vagy az állatkísérletekre vonatkozók) megszegése.

5.2.2. Személyiségi jogok megsértése
  Ide sorolható a tudományos vizsgálatba kísérleti alanyként bevont személyek méltóságának és szabadságának 

megsértése, a vizsgálattal kapcsolatos kockázatokról történő tájékoztatás elmulasztása, a hiányos tájékoztatás 
vagy a titoktartási kötelezettség megsértése. 

5.2.3. Adatok helytelen kezelése
  Ilyenként említhető adatok más kutatók részére történő átadásának a megtagadása és ezzel a kísérleti eredmé-

nyek rekonstrukciójának a meghiúsítása. ugyanide sorolható az eredeti adatok nem megfelelő megőrzése, az 
adatok megváltoztatása, a kívánt vagy a kialakult képet zavaró észrevétel elhallgatása, az adatok torzítása, a nem 
várt eredmények figyelmen kívül hagyása.
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5.2.4. Publikálással kapcsolatos vétségek 
  Etikai vétség kiérdemelt szerzőség megtagadása, nem kiérdemelt szerzőség követelése vagy nem kiérdemelt 

szerzőség megadása és általában a szerzőséggel kapcsolatos érdemek megtévesztő feltüntetése. Az ilyen vétség 
a hamisítás egy formája. 

  Természettudományok terén az eredmények (felfedezések) publikációja során egyértelmű követelmény a több-
szöri közlés kizárása, társadalomtudományok esetében az utánközlés tényének tisztázása. 

  Kifogásolható a kutatás támogatóinak hiányos feltüntetése. 
5.2.5. Lektorálási, kiadói és bírálói eljárásokkal kapcsolatos vétségek
  Tudományos közlemények lektorai, kiadványok szerkesztő részéről etikai vétség az összeférhetetlenség eltűrése 

a bírálati folyamatban. Mind a szerkesztő, mind a bíráló részéről etikai vétség a publikálási folyamatban előnyt 
biztosítani egyes szerzőknek vagy fordítva, személyes okokból hátráltatni dolgozat megjelenését. ugyanígy sé-
rülhetnek az etikai alapelvek kutatási pályázatok elbírálása során is. 

5.2.6. Tudományos munkásságra, publikálásra, kitüntetésekre vonatkozó hamis  vagy  megtévesztő adatok közlése
  Etikai vétségnek minősül az, ha valaki tudományos munkásságára nézve, publikációival, kutatásaival kapcsolatos 

tudománymetriai adatok, továbbá szakmai kitüntetései vonatkozásában hamis vagy megtévesztő adatokat közöl.
  A fenti viselkedési és kutatási gyakorlatok megítélése – legalábbis részben – függhet az adott kulturális közeg-

től, a helyi hagyományoktól vagy a helyi jogrendszertől. Kívánatos a helyi, jelen esetben a magyar kulturális ha-
gyományoknak, értékrendnek és közgondolkozásnak megfelelő, széles konszenzussal támogatott normáknak a 
nemzetközi szakirodalom, valamint az etikai bizottságok elé kerülő esetek tapasztalatai alapján történő kialakí-
tása és folyamatos értékelése. 

6. Eljárás az etikai szabályok megsértésének gyanúja esetén

6.1. Az etikai vizsgálatot végző testület
 A tudományos erkölcsöt sértő vétségek gyanúja esetén az eljárás megindításának és lefolytatásának kötelezettsége min-

dig azt az intézményt (egyetem, kutatóintézet vagy más intézmény) terheli, ahol az ilyen vétség elkövetésének gyanú-
jába került kutató dolgozik. Kivételt képeznek ez alól a MTA doktori eljárása során felmerülő etikai vétségek, amelyek 
kivizsgálását és a vonatkozó etikai eljárás lefolytatását az MTA Tudományetikai Bizottsága végzi.

 Az MTA Tudományetikai Bizottsága más konkrét ügyekben is eljárhat az 1. pontban leírtaknak megfelelően, továbbá 
az ott leírtakon túlmenően akkor, ha mind a panasztevő, mind a panaszlott írásban bejelenti, hogy aláveti magát az el-
járásnak. Mindenképpen köteles alávetni magát az eljárásnak az, aki az MTA köztestületi tagja, aki az MTA doktora 
címre pályázik, s aki az adott doktori eljárásban bármely minőségben közreműködik. A Tudományetikai Bizottság első 
fokon hozott döntései esetében fellebbezési fórumként az MTA Elnöksége jár el. 

 Kívánatos, hogy az etikai eljárást lefolytató intézmények rendelkezzenek etikai bizottsággal a vizsgálat lefolytatására, 
vagy amennyiben ilyen nincs, állítsanak fel ad hoc bizottságokat etikai vétség gyanúja esetén. 

6.2. Az etikai vizsgálat alapelvei
6.2.1. A vétség súlyosságának megállapítása
  Etikai vétség esetén a megfelelő intézkedések a cselekedet súlyosságán múlnak. Ebben a tekintetben a kimutat-

ható szándékosság szintje és a következmények súlyossága mérlegelendők. Konkrét vizsgálatba vont személy 
csak akkor marasztalható el, ha kimutatható, hogy az etikai vétséget szándékosan, tudatosan követte el. Mérték-
adó bizonyítási szempontként a „bizonyítékok túlsúlya” elvet kell alkalmazni.

6.2.2. A folyamat belső feddhetetlenségének és jogi szabályosságának biztosítása 
  –  A lefolytatott vizsgálat legyen teljes körű, szabályozott és kiegyensúlyozott; a pontos feltáráson, az objektivi-

táson és a teljességen alapuljon.
  –  Biztosítani kell, hogy a vizsgálati folyamatban résztvevők személyükben ne legyenek érintettek vagy érdekel-

tek, és elfogultsággal ne legyenek vádolhatók.  
  –  Az eljárásról részletes, írásban rögzített, a szükséges aláírásokkal ellátott, bizalmasan kezelt dokumentumok 

készüljenek.
6.2.3 Egységesség
  Az eljárások minden esetben egymással összehasonlítható módon, ugyanazon elvek és gyakorlat szerint folyja-

nak le, legyenek minden részletükben átláthatóak.
6.2.4. Kiegyensúlyozottság
  –  A vizsgálat úgy menjen végbe, hogy minden érintett fél valós érdekeit tiszteletben tartsa, és legyen összhang-

ban a vonatkozó törvényekkel, szabályokkal.
  –  Az etikai vétség elkövetésével vádolt személy ismerje meg teljes részletességgel a neki tulajdonított etikai vét-

séget, legyen meg az esélye, hogy a vádra írásban válaszoljon, tehessen fel kérdéseket, mutathasson be bizo-
nyítékokat, kérhessen tanúkat, reagálhasson a bemutatott információkra.

  –  A tanúk rendelkezzenek kellő információval az eljárásról, igény esetén kaphassanak tanácsokat és segítséget.
  –  Az etikai vétséget elkövetővel szemben a vétség súlyához mért szankcionálás történjen.
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  –  A döntés ellen felülvizsgálatot lehessen kérni, legyen fellebbezést befogadó testület vagy személy.
  –  Nem szenvedhet kárt vagy büntetést az, aki etikai vétséget jelent be; el kell járni azonban azokkal szemben, 

akik ezt rosszakaratból teszik. 
6.2.5. A folyamat kezelésének és információinak zártsága
  –  Az eljárást lehetőség szerint a legbizalmasabb körben kell lefolytatni, hogy azok, akik a vizsgálatban részt vesz-

nek, védve legyenek megalapozatlan vádaktól. Ezt a zártkörűséget addig a határig kell fenntartani, amíg nem 
sérti a vizsgálat teljességének lehetőségét, illetve a feltáró munkában részt vevők egészségét és biztonságát.

  –  Harmadik fél részére a vizsgálat során született információk csak írásbeli titoktartási nyilatkozattal adhatók át.
  –  Amennyiben a vizsgálatot végző szervezetnek jogi kötelezettségei vannak valamilyen más szervezet felé a 

vizsgálat tartalmát vagy a végeredményét illetően, e kötelezettségnek megfelelő időben és módon eleget kell 
tenni.

6.2.6. Az ártatlanság vélelme 
  –  Az etikai vétséggel panaszlott személy mindaddig ártatlannak tekintendő, amíg annak ellenkezője be nem bi-

zonyosodik.
  –  Büntetést senki nem kaphat addig, amíg az ellene felhozott etikai vétségek elkövetésének bizonyítása meg 

nem történik.
6.2.7. A Tudományetikai Bizottság határozatának nyilvánossága
  –  Ha egy kutató etikai vétséget követ el, akkor tette váljon nyilvánossá. Alapesetben a határozatok nyilvánosak, 

ettől akkor lehet eltérni, ha a nyilvánosságra hozatal egy el nem marasztalt személy személyiségi jogait sérti. 
  –  A Tudományetikai Bizottság határozatában javaslatot tesz a határozat nyilvánosságra hozatalának módjára. 
6.2.8. Az etikai vétség szankcionálása
  –  Etikai vétség esetén a megfelelő intézkedések és szankciók a cselekmény súlyosságától függenek. A Tudo-

mányetikai Bizottság az etikai vétség megállapítása után és annak nyilvánosságra hozatalán túl, amennyiben 
ezt szükségesnek tartja, a vétségről külön értesíti az elkövető intézményét vagy szervezetét.



104 AKAdéMIAI érTESíTő 2012. május 25.

A dokumentumot az Elnökség tagjai a 34/2012. (IV. 10.) számú határozatukkal elfogadták

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TUDOMÁNYETIKAI BIZOTTSÁgÁNAK  

ÜgYRENDJE

1. A Tudományetikai Bizottság jogállása
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Tudományetikai Bizottsága (TeB) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 
1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 9. §-a (2) bekezdése h) pontjában és az MTA Alapszabálya (Asz.) 32. § (2) bekezdésében 
foglaltak szerint az MTA Közgyűlése állandó bizottsága, amelynek tagjait a Közgyűlés választja meg. A TeB munkáját önál-
lóan, kizárólag a Közgyűlésnek alárendelve, valamint a vonatkozó, hatályos jogszabályok alapján végzi, tevékenységéről a 
Közgyűlésnek évente beszámol. 

2. A TeB feladata és hatásköre 
A TeB feladatait az MTAtv., az Asz., az MTA ügyrendje, valamint a Tudományetikai kódex (Kódex) és Memorandum (a to-
vábbiakban együtt: Tudományetikai kódex) határozza meg. A tudományetikai vétség kivizsgálásának részletes rendjét a TeB 
ügyrendje tartalmazza. (Asz. 24. § (13) bek.) 
2.1. A TeB 

2.1.1. a tudományos kutatás szabadságának, a tudományos közélet tisztaságának védelmében állást foglal tudomány-
etikai elvi kérdésekben; (MTAtv. 3. § (1) bek. g) pont; Asz. 32. § (1) bek.)

2.1.2. felkérésre eljár minden olyan esetben, amely sérti vagy veszélyezteti a tudományos kutatás etikai tisztaságát, il-
letve tudományetikai vétség gyanúját kelti; (Asz. 32. § (2) bek. és Memorandum)

2.1.3. megvizsgálja a doktori eljárás során felmerülő etikai vétségek miatt benyújtott kérelmet; (Kódex 6.1. pont)
2.1.4. a szakterület szerint illetékes tudományos osztály indítványa alapján határoz a köztestületi tagság felfüggeszté-

séről; (Asz. 21. § (2) bek.)
2.1.5. első fokon jár el a 2.1.2.-2.1.4 pontokban meghatározott ügyekben, másodfokon, fellebbezési fórumként jár el 

– felkérésre – kutatóintézetek, felsőoktatási és más intézmények, szervezetek kutatásetikai bizottságaiban szüle-
tett döntések kifogásolása esetén; (Memorandum)

2.1.6. az eljárása során szerzett tapasztalatok hasznosítása érdekében, javaslatot tehet a Tudományetikai kódex módo-
sítására a Közgyűlésnek; (Memorandum)

2.1.7. a tevékenységéről évente beszámol a Közgyűlésnek. (Asz. 27. § (9) bek.)

2.2. A TeB hatásköre kiterjed:
2.2.1. az MTA köztestületi tagjaira, az MTA doktora tudományos cím elnyeréséért folytatott eljárásra és az abban részt 

vevő valamennyi személyre, valamint az MTA Tudományetikai kódexe 1. pontjában írt tudományos kutatókra; 
(Kódex 1. pont)

2.2.2. azokra a tudományetikai ügyekre, amelyekben mind a panasztevő, mind a bepanaszolt írásban bejelenti, hogy 
aláveti magát az eljárásnak. (Asz. 32. § (3) bek., Kódex 6.1. pont) A 2.2.1. alatt felsoroltak esetében az eljárás le-
folytatásához a panasztevő, illetve a bepanaszolt alávetési nyilatkozatára nincs szükség.

3. A TeB tagjai és tisztségviselői
3.1. A TeB-nek – a Közgyűlés által, titkos szavazással 3 évre (egy akadémiai ciklusra) megválasztott – huszonkét tagja van. 

A tagok legfeljebb még egy akadémiai ciklusra választhatók meg. A Tudományetikai Bizottság tagjait a tudományos 
osztályok jelölik, osztályonként egy főt az Akadémia rendes vagy levelező tagjai közül, egy főt pedig a köztestület nem 
akadémikus tagjai közül. Ha egy bizottsági tag a bizottsági munka ellátásában tartósan (6 hónapnál hosszabb ideig) aka-
dályoztatva van, illetve tagsága bármely oknál fogva megszűnik, az érintett tudományos osztály jelölése alapján a jelö-
lőbizottság javaslatot tesz a Közgyűlésnek új tag megválasztására. (MTAtv. 9. § (2) bek. h) pont és Asz. 32. § (2) bek.)

3.2. A TeB-nek a választást követő első ülése összehívásáról az MTA elnöke gondoskodik. A TeB tagjai – maguk közül – 
titkos szavazással megválasztják az első ülést levezető elnököt, majd a TeB elnökét. Az említett két tisztségre a TeB 
tagjai közül bárki megválasztható. A levezető elnök feladata az elnökválasztás lebonyolítása. Az elnökválasztást meg-
előzően a bizottság bármely tagja tehet javaslatot a TeB elnökére. A TeB elnökének a levezető elnök is megválasztha-
tó. Másodszorra is megválasztható a TeB elnökének az a TeB-tag, aki csak egy ciklusban volt elnöke a TeB-nek. (Asz. 
27. § (6) bek.)
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3.3. A bizottság a TeB elnökét titkos szavazással, egyszerű többséggel választja meg. A TeB elnökének megválasztásával a 
levezető elnök feladata megszűnik. A TeB elnöke megbízatása a TeB megbízatásának időtartamára szól. A TeB munká-
ját a bizottság elnöke irányítja. Ha az elnök a bizottsági munka ellátásában tartósan (6 hónapnál hosszabb ideig) akadá-
lyoztatva van, illetve bizottsági tagsága bármely okból megszűnik, a TeB új elnököt választ. (Asz 58. § (1) bek. d) pont)

3.4. A TeB titkársági teendőit az MTA Titkárság jogi és Igazgatási Főosztálya látja el. A TeB titkára a főosztály köztisztvi-
selői közül a főosztály vezetője által javasolt és a TeB elnöke által a feladat ellátásával megbízott jogász. A titkár meg-
bízása írásban, iktatott megbízó okirat átadásával történik. A TeB elnöke a titkár megbízását megszüntetheti, és kérhe-
ti a főosztály vezetőjét új titkár jelölésére. A TeB titkára tanácskozási joggal vesz részt a TeB ülésein.

4. A TeB működése 
4.1. A TeB testületként jár el, hatáskörét a bizottsági ülésen gyakorolja, tagjainak szavazati joga van. állásfoglalást fogal-

maz, illetve fogalmazhat meg a 2.1.1., a 2.1.6. és a 2.1.7. pontban meghatározott ügyekben, illetve tevékenységgel ösz-
szefüggésben, a  2.1.2., a 2.1.3., a 2.1.4. és a 2.1.5. pontokban meghatározott ügyekben pedig határozatot hoz.

4.2. A bizottság állásfoglalásáról, illetve határozatáról (a továbbiakban együtt: döntéséről) szavazni csak személyesen le-
het. Távollevő tag írásban (elektronikus úton, e-mailben, faxon stb.) csak véleményt, javaslatot terjeszthet elő. Kivéte-
les és indokolt esetben, amennyiben a TeB tagjai egy adott ügy minden lényeges körülményét ismerik, a TeB elnöke a 
tagoktól kérhet elektronikus úton, illetve írásban történő ügydöntő szavazást. 

4.3. A TeB szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülésezik. A TeB-et az elnök az ülés előtt legalább 8 nap-
pal a napirend, a hely és az időpont megjelölésével írásban (levél, fax vagy e-mail) hívja össze. rendkívüli esetben az 
ülés 8 napon belülre is összehívható. 

4.4. A TeB ülését az elnök iránymutatása alapján a bizottság titkára készíti elő, és közösen gondoskodnak a TeB döntései-
nek végrehajtásáról.

4.5.  A TeB ülésén az elnök elnököl. Az elnök akadályoztatása esetén a jelen lévő tagok maguk választanak üléselnököt.
4.6. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a TeB legalább 12 tagja megjelent. A TeB határozatait egyszerű szótöbbséggel, 

nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazásra – egyebekben – az Asz. 
mellékletének II. pontjában írtakat kell alkalmazni.

4.7. A bizottsági tagok legalább egyharmada írásban, a napirend megjelölésével javasolhatja az elnöknek a TeB összehívá-
sát. Ha a javaslatnak az elnök 15 napon belül nem tesz eleget, a kezdeményezők is összehívhatják a TeB-et. Az ily mó-
don összehívott bizottság a rendkívüli ülésen titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel levezető elnököt választ. A bi-
zottság a rendkívüli ülését egyebekben az általános szabályok szerint tartja, hozza meg döntését.

4.8. A TeB üléseiről emlékeztető készül, amely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a megtárgyalt napirendet, az elhang-
zott indítványokat, a szavazások eredményét, minden olyan adatot vagy tényt, amelynek rögzítését bármelyik bizott-
sági tag kéri, így különösen a bizottsági tag különvéleményét a határozatra vagy indokolására vonatkozóan. Az emlé-
keztetőt a TeB titkára az ülést követő 5 munkanapon belül összeállítja és jóváhagyásra megküldi a TeB elnökének. Az 
elnök jóváhagyását követően a titkár az emlékeztetőt haladéktalanul megküldi a TeB tagjainak. Ha a TeB tagjai közül 
valaki úgy ítéli meg, hogy az emlékeztető az ülésen elhangzottakat vagy valamely adatot, tényt, körülményt nem hite-
lesen tartalmazza, indítványozhatja annak módosítását. A módosításról az elnök dönt. Az emlékeztetőt a TeB a követ-
kező ülésén hagyja jóvá.

4.9. A TeB elnöke a TeB tagjaival a kapcsolatot elsősorban e-mailen tartja, az ülések anyagait a titkár a TeB elnöke felha-
talmazása és megbízása alapján – ugyancsak e-mailen küldi meg.

4.10 A TeB tagjai a tudományetikai bizottsági tisztségük ellátása során, azzal összefüggésben tudomásukra jutott adatokat, 
információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé. A TeB 
tagjai titoktartási kötelezettségüket titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelesek vállalni.

4.11. A TeB a közgyűlési éves beszámolójában az ügyekről rövid tájékoztatást ad.

5. Eljárás egyedi ügyekben 
5.1. A TeB-nek címzett beadványt a TeB titkára iktatja, és azt haladéktalanul megküldi a TeB elnökének. Amennyiben az 

elnök közvetlenül kapja meg a beadványt, akkor azt iktatásra megküldi a TeB titkárának. Elektronikusan érkező bead-
vány csak abban az esetben kerül érdemi vizsgálatra, ha az beazonosítható személytől vagy szervezettől érkezik. Egye-
di ügyekben az elnök megvizsgálja, hogy a TeB-nek van-e hatásköre, illetve illetékessége az ügyben eljárni, valamint 
dönt a bejelentő személyére vonatkozó esetleges titkosítási kérelemről. A bejelentőt, amennyiben titkosítási kérelmét a 
TeB elnöke, illetve a TeB elutasítja, határidő kitűzésével nyilatkoztatni kell arról, hogy a beadványt fenntartja-e, vagy 
az alábbiak szerint él-e a jogorvoslat lehetőségével.

 A bejelentő személye főszabályként a bepanaszolt személy számára, illetve a TeB és másodfokú eljárásban az Elnök-
ség tagjai, valamint a TeB titkára előtt nyilvános. A bejelentő azonban a bejelentés megtételekor különösen indokolt 
esetben kérheti adatainak titkosítását az eljárásban részt vevők (ideértve a bepanaszoltat is) vagy azok egy része előtt. 
Az adatok titkosított kezeléséről a TeB elnöke dönt. Amennyiben a TeB elnöke az adatok titkosítására irányuló kérel-
met elutasítja, a bejelentő – a TeB tagjait is érintő titkosítási kérelem kivételével – az elutasításról szóló döntés kézhez-
vételétől számított 15 napon belül a TeB-től kérheti a titkos adatkezelés elrendelését. A TeB döntésével kapcsolatban a 
titkosításra vonatkozóan további jogorvoslati lehetőség nincs. A TeB tagjaival szembeni titkosítás iránti kérelemnek a 
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TeB elnöke általi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs; ez esetben a bejelentőt a fentiek szerinti nyilatkozatté-
telre kell felhívni.

 A TeB elnöke a beadvány megérkezésétől számított 30 napon belül elektronikus úton (az elektronikus levelezési rend-
szerben részt nem vevő TeB-tagnak postai úton) a beadvány megküldésével egyidejűleg indoklással ellátott javaslatot 
tesz a TeB tagjainak a beadvány elutasítására vagy a tudományetikai eljárás lefolytatására. 

 A beadványt a TeB érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben 
– a bejelentés nyilvánvalóan komolytalan, megalapozatlan, vagy névtelen,
– a bejelentés a TeB, illetve másodfokú eljárásban az Elnökség által hozott, jogerős határozat felülvizsgálatával 

kapcsolatos, kivéve ha 
● a bejelentés olyan új adatot, információt tartalmaz, amely az első vagy másodfokú tudományetikai 

határozat meghozatalakor nem volt ismert a döntéshozó előtt, vagy 
● bíróság az üggyel kapcsolatban azonos felek között, azonos tényállás mellett a tudományetikai eljárást 

követően a TeB vagy az Elnökség döntésével ellentétes döntést hozott,
– a bejelentés bíróság által jogerősen elbírált ügyben hozott döntéssel ellentétes kérelmet tartalmaz,  
– a beadvány elbírálása bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik,
– a panasz valamely szervezet, hivatal vagy akadémiai testület (bizottság, tudományos osztály, elnökség stb.) 

szakmai tudományos kérdésben hozott döntését kifogásolja, vagy a panasz egyébként tudományos kérdésben 
kér állásfoglalást,

– a panasz elbírálása, megítélése szerint más köztestület társadalmi, érdekvédelmi szervezet (pl. ügyvédi kama-
ra, orvosi kamara) illetékességébe tartozik,

– a beadványban foglaltak vagy azzal szorosan összefüggő, az ügy eldöntését érdemben befolyásoló körülmé-
nyek, tények vizsgálata bíróság, hatóság vagy más szervezet, testület előtt folyamatban van.

 A TeB tagjai az eljárás megindításáról vagy a beadvány elutasításáról szóló döntésüket 30 napon belül hozzák meg. 
A TeB tagjainak szavazategyenlősége esetén a TeB elnökének szavazata dönt. 

5.2. Amennyiben az eljárás megindítása a TeB tevékenységére vonatkozó jogszabályok és szabályok alapján indokolt, és a 
TeB hatásköre és illetékessége is megállapítható, a TeB elnöke az ügyet – megvizsgálásra – a TeB elé terjeszti.

5.3. A TeB-nek a beadványról hozott, 5.1 pont szerinti döntéséről (a beadvány befogadásáról, illetve annak – a TeB hatás-
körének vagy illetékességének hiányában – tárgyalás nélküli elutasításáról) a panaszost a titkár írásban tájékoztatja. 
A beadvány befogadása esetén a tájékoztatásban ki kell térni arra is, hogy 
5.3.1 a TeB melyik ülésén várható az ügy tárgyalása, 
5.3.2 az ügyben a TeB tagjaként kik járnak el,
5.3.3 az eljárás során írásban kérdéseket tehet fel, és érveit kifejtheti, bizonyítékokat csatolhat; tanúkat állíthat, és az 

ügy iratait megismerheti;
5.3.4 az eljárásban részt vevőkkel szemben összeférhetetlenségi kifogást terjeszthet elő;
5.3.5  a bizottság érdemi (esetleges eljárási kérdésben hozott) döntéséről, a TeB elnöke a panaszost döntés meghoza-

talát követő 15 napon belül írásban tájékoztatni fogja.
5.4. A TeB titkára a beadvánnyal érintettet (a bepanaszoltat) értesíti arról, hogy valamely, a bepanaszoltat érintő ügyben tu-

dományetikai eljárást indítottak, és az 5.3.1–5.3.5. pontokban részletezett tájékoztatást a részére is megadja azzal, hogy 
az ellene benyújtott panaszt teljes részletességgel megismerheti.

5.5. A beadvány befogadása esetén arról, a beérkezését követően – amennyiben arra van lehetőség – a TeB első ülésén, a 
rendelkezésre álló iratok alapján tárgyalni kell. Az ügyet a beadvány érkeztetését követően, legkésőbb hat hónapon be-
lül le kell zárni. Amennyiben a TeB úgy ítéli meg, hogy az ügy nem zárható le hat hónap alatt, határozattal az ügy lezá-
rására újabb, maximum három hónapos határidőt állapít meg. Az eljárási határidőbe nem számít be a TeB által a tény-
állás megállapítása vagy a döntés meghozatala érdekében megkeresett másik szerv/személy eljárásának és az eljárás 
megindításáról vagy elutasításáról szóló döntés ellen előterjesztett kifogás elbírálásának időtartama. A TeB elnöke ál-
tal aláírt TeB határozatot a panaszosnak és a bepanaszoltnak a titkár küldi meg.

5.6. Amennyiben az adott ügyben az elnök javaslatot tesz a TeB-nek az ügy megtárgyalására, a TeB az ülésén tartott vitát 
követően a rendelkezésére álló dokumentumok alapján dönt, vagy meghatározza azokat az eljárási cselekményeket, 
amelyek végrehajtásától várható, hogy legkésőbb a következő ülésen határozatot tud hozni.

5.7. Bonyolultabb ügyekben a TeB-elnök
a) a TeB tagjai közül felkér referenst az ügy ismertetésére, határozati javaslat előterjesztésre;
b) a TeB tagjai közül eseti bizottságot kér fel. Az eseti bizottság tagjai – maguk közül – elnököt választanak. Az ese-

ti bizottság szótöbbséggel határozati javaslatot és indokolást készít, amelyet a TeB elé terjeszt megvitatásra. 
 A TeB elnöke maga is vezetheti a vizsgálatot, és ebbe – belátása szerint – a TeB általa szükségesnek tartott számú tag-

ját bevonhatja. Ebben az esetben az elnök készít határozati javaslatot, és terjeszti azt indoklással ellátva megvitatásra a 
TeB elé.

5.8. A vizsgálat során a tényállást fel kell deríteni. 
5.8.1. Az eljárást – lehetőség szerint – a legszűkebb körben kell lefolytatni.
5.8.2. Mindkét félnek (a panaszosnak és a bepanaszoltnak vagy képviselőjüknek) lehetőséget kell adni érveik írásbeli 

kifejtésére. 
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5.8.3. Az etikai vétség elkövetésével bepanaszolt személynek lehetőséget kell adni arra, hogy teljes részletességgel 
megismerhesse az ellene a TeB-hez benyújtott panaszt, valamint arra, hogy – amennyiben azt kéri – írásban vá-
laszolhasson, kérdéseket tehessen fel, bizonyítékokat mutathasson be, tanúkat állíthasson, és az ügy iratait meg-
ismerhesse. rendkívül indokolt esetben, akkor, ha a tényállás másként nem tisztázható, a TeB elnöke hivatalból 
lehetőséget adhat a bejelentőnek vagy a bepanaszoltnak arra, hogy érveit a TeB elnöke, az eseti bizottság vagy 
a TeB ülése előtt szóban kifejtse.

5.8.4. A TeB – szükség szerint – iratokat, szakértői véleményeket szerez be. 
5.8.5. A TeB kiemelt figyelmet fordít a személyiségi jogok tiszteletben tartására és a személyes adatok védelmére.
5.8.6. A TeB a vizsgálat során megismert információkat – amennyiben az nem jogszabály által előírt kötelezettsége – 

harmadik személy részére csak indokolt esetben és a harmadik fél által aláírt titoktartási nyilatkozat ellenében 
adhat át vagy tehet hozzáférhetővé. (Kódex 6.2.4. és 6.2.5. pontok). A TeB személyes adatokat harmadik sze-
mély részére csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-
vényben meghatározott esetekben és módon továbbíthat, illetve tehet hozzáférhetővé.

5.8.7. Az eseti bizottság üléseiről, a meghallgatásokról jegyzőkönyv készül.
5.9. A TeB egyedi ügyekben első fokon hozott határozatát l5 napon belül az érintetteknek írásban megküldi. A határozatot 

(annak a döntést tartalmazó rendelkező részét és az indoklást) határozatonként külön íven kell megszövegezni, éven-
kénti emelkedő sorrendben kell megszámozni és a határozatok nyilvántartásába bevezetni. A TeB határozatát a TeB el-
nöke írja alá. 

 A határozatnak tartalmaznia kell
5.9.1. a TeB-nek az ügyben hozott döntését,
5.9.2. a döntés indokolását, 
5.9.3. tájékoztatást arról, hogy a TeB első fokon hozott határozata ellen, a határozat kézhezvételétől számított 15 na-

pon belül lehet az MTA Elnökségéhez – a TeB elnökének címzett – fellebbezést benyújtani,
5.9.4. azt az információt, hogy a határozat fellebbezés hiánya, illetve annak elkésettsége esetén hatályba lép, 
5.9.5. annak rögzítését, hogy a TeB a határozatot a döntést követően az Akadémia közgyűlésének tájékoztatásával te-

szi nyilvánossá, vagy a nyilvánosságra hozatal más módját választja (például a Magyar Tudományos Akadémia 
honlapján vagy az Akadémiai értesítőben történő közzététel), illetve

5.9.6. annak indokolását, hogy a TeB miért nem tájékoztatja a nyilvánosságot; (Kódex 6.2.7. pont)
5.9.7. azt a döntését, hogy szükségesnek tartja-e a határozatáról az elkövető intézményét vagy szervezetét külön érte-

síteni. (Kódex 6.2.8. pont)
5.10. A TeB első fokon hozott határozata ellen a bejelentő, a bepanaszolt és az terjeszthet elő fellebbezést, akire a TeB hatá-

rozata kifejezett, érdemi megállapítást tartalmaz. A TeB első fokon hozott határozata ellen benyújtott fellebbezés ese-
tén a TeB elnöke a fellebbezést, az adott ügy iratainak egyidejű megküldésével, elbírálásra, a fellebbezés kézhezvéte-
létől számított 15 napon belül felterjeszti az MTA elnökéhez. 

5.11. A TeB, amennyiben kutatóintézetek, felsőoktatási és más intézmények, szervezetek kutatásetikai bizottságaiban szüle-
tett döntések kifogásolása esetében jár el, az 5.1–5.10. pontokban foglaltakat alkalmazza értelemszerűen. A határozat-
ban – amely lehet elmarasztaló, mentesítő, illetve az első fokon hozott határozattal ellentétes vélemény megfogalma-
zása – rögzíteni kell, hogy a határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

5.12. Egy tudományos osztály köztestületi tagság felfüggesztésére irányuló indítványa esetén is az 5. pontban írtakat kell – 
értelemszerűen – alkalmazni.

5.13. A TeB hivatalból eljár az ellen a tudományetikai eljárást kezdeményező személy ellen, akiről a vizsgálat során kiderül, 
hogy az eljárást rosszhiszeműen kezdeményezte. 

5. 14. Összeférhetetlenségi szabályok
 A Tudományetikai Bizottság eljárásában nem vehet részt az, aki:

 – aki a bejelentő vagy a bepanaszolt közeli hozzátartozója,
 –  aki a bejelentővel vagy a bepanaszolttal munkavégzésre irányuló bármely jogviszonyban alá-fölérendeltségi kapcso-

latban áll,
 –  akitől az ügy elfogulatlan megítélése az összeférhetetlenséget kellő megalapozottsággal bizonyított egyéb okból nem 

várható.
Az TeB tagjaival szembeni összeférhetetlenségi kifogást a bejelentő, a bepanaszolt és a TeB tagja terjeszthet elő. A kifogást 
az összeférhetetlenségről való tudomásszerzést követően haladéktalanul elő kell terjeszteni. Kifogást a TeB első tárgyalásá-
nak berekesztéséig lehet előterjeszteni, függetlenül attól, hogy az első tárgyaláson az ügyben érdemi döntés született-e. Az 
első tárgyalás berekesztését követően összeférhetetlenségi kifogásnak csak akkor van helye, ha az a tárgyalást követően, de 
még az érdemi döntés meghozatala előtt következett be. Az érdemi döntés meghozatala után a TeB tagjával szembeni össze-
férhetetlenségi kifogásnak nincs helye. Az előterjesztett összeférhetetlenségi kifogásról a TeB elnöke dönt, és döntéséről az 
előterjesztéstől számított 15 napon belül értesíti a kifogás előterjesztőjét. A TeB elnökével szemben bejelentett összeférhetet-
lenségről a TeB szavazással dönt, a szavazásban a TeB elnöke nem vehet részt. A TeB döntéséről annak meghozatalától szá-
mított 15 napon belül kell az előterjesztőt értesíteni.
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6. Vegyes rendelkezések
6.1. A TeB működésének jogszerűségéért a TeB elnöke felelős. 
6.2. A TeB működéséhez szükséges adminisztratív, technikai feltételeket az MTA Titkársága jogi és Igazgatási Főosztálya 

biztosítja. A TeB iratait a főosztály irataitól külön kell iktatni, kezelni és irattározni. 
6.3. A TeB eljárásában, az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az MTAtv., az Asz., az MTA ügyrendje, az MTA Tu-

dományetikai kódexe szabályait, valamint a hatályos, vonatkozó jogszabályokat kell megfelelő módon alkalmazni.

7. Záró rendelkezések
A TeB ügyrendje az Akadémia Elnökségének jóváhagyását követően, 2012. április 15-én lép hatályba, egyidejűleg az Elnök-
ség által 2010. október 26-án elfogadott ügyrend hatályát veszti. Az ügyrendet a hatálybalépését követően az MTA honlapján 
is meg kell jelentetni. (Asz. 28. § (1) bek.)
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A dokumentumot az Elnökség tagjai az 50/2010. X. 26. számú határozatukkal elfogadták. 

A Tudományetikai Bizottság döntése elleni jogorvoslati eljárásról

A Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai kódexe 6.1. pontjában foglaltak szerint a Tudományetikai Bizottság első 
fokon hozott döntései esetében fellebbezési fórumként az MTA Elnöksége jár el. 
1. Fellebbezni a Tudományetikai Bizottság döntésének kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül lehet.
2. A fellebbezést a Tudományetikai Bizottság elnökének címezve, az Akadémia Elnökségéhez kell benyújtani.
3. A Tudományetikai Bizottság elnöke a fellebbezést – annak kézhezvételétől számított 30 napon belül – az Akadémia elnö-

kének címezve küldi meg az Akadémia Elnökségének. A fellebbezéshez csatolnia kell az ügy iratait, valamint az Elnökség-
nek címzett, a fellebbezésre vonatkozó indokolt véleményét rögzítő felterjesztését.

4. Az Akadémia elnöke a 3. pontban írt iratcsomagnak az elnökségi ülésre való előkészítésére, referálására az MTA köztes-
tületi tagjai közül a kellő szaktudással rendelkező szakértőt kér fel. A szakértő személyével szemben a 9. pontban felsorolt 
összeférhetetlenség fennállása esetén a bejelentő és a panaszos kifogással élhet, és kérheti másik szakértő kijelölését.

5. A felkért szakértő az üggyel kapcsolatos véleményét (előterjesztését) 30 napon belül készíti el. A szakértő véleményét a be-
jelentőnek és a bepanaszoltnak azzal kell megküldeni, hogy arra 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek A bejelentő és 
a bepanaszolt a szakértő véleményével szemben ellenvéleményt terjeszthet elő. Az Elnökség másodfokú eljárásában a ren-
delkezésére álló iratok alapján dönt.

6. Az Elnökség a fellebbezési ügyet a szakértői előterjesztés és az esetleges ellenvélemény megismerése után a munkarend-
je szerinti következő ülésen tárgyalja, amennyiben az előterjesztés (ellenvélemény) az ülés előtt 15 nappal az Elnökséghez 
megérkezik. Ha az előterjesztés (ellenvélemény) a munkarend szerinti első elnökségi ülés időpontját megelőző 15 napon 
belül érkezik be, az a soron következő ülést követő elnökségi ülésen is megtárgyalható. A szakértői vélemény (ellenvéle-
mény) figyelembevétele a másodfokú döntés meghozatalakor az Elnökségre nézve nem kötelező.

7. Az Elnökség határozatával
–  a Tudományetikai Bizottság döntését helybenhagyja, vagy
–  a Tudományetikai Bizottság döntését megváltoztatja, vagy
–  a Tudományetikai Bizottság döntését megsemmisíti, és amennyiben szükséges, a Tudományetikai Bizottságot új eljárás-

ra utasítja.
8. Az Elnökség – figyelemmel a Tudományetikai Bizottságnak a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatosan az első fokú hatá-

rozatában rögzített álláspontjára – dönt a határozatának az Akadémia honlapján, illetve az Akadémiai értesítőben történő 
közzétételéről.

9. Összeférhetetlenségi szabályok:
Az Elnökség másodfokú döntéshozatali eljárásában nem vehet részt az, aki:

–  a TeB elsőfokú döntésének meghozatalában részt vett,
–  aki a TeB elsőfokú eljárásában szakértőként közreműködött, vagy akit tanúként meghallgattak,
–  aki a bejelentő vagy a bepanaszolt közeli hozzátartozója,
–  aki a bejelentővel vagy a bepanaszolttal munkavégzésre irányuló bármely jogviszonyban alá-fölérendeltségi kapcsolat-

ban áll,
–  akitől az ügy elfogulatlan megítélése az összeférhetetlenséget kellő megalapozottsággal bizonyított egyéb okból nem 

várható.

Az Elnökség tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Akadémia elnöke által felkért szakértőre is alkalmazni 
kell.

Az Elnökség tagjaival vagy a szakértővel szembeni összeférhetetlenségi kifogást 
–  a bejelentő,
–  a bepanaszolt,
–  az Elnökség bármely tagja, 
–  a szakértő a saját személyére vonatkozóan 

terjeszthet elő. 

A kifogást az összeférhetetlenségről való tudomásszerzést követően haladéktalanul elő kell terjeszteni. Nem lehet összeférhe-
tetlenségi kifogást előterjeszteni az ügyet tárgyaló első elnökségi ülés berekesztését követően, kivéve, ha az összeférhetetlen-
ség a tárgyalást követően állt be, és az ügyben az elnökség érdemben még nem határozott. Az előterjesztett összeférhetetlen-
ségi kifogásról az Akadémia elnöke dönt, és döntéséről a kifogás előterjesztésétől számított 15 napon belül értesíti az előter-
jesztőt. Az elnök személyével szemben előterjesztett összeférhetetlenségi kifogásról az Elnökség szavazással dönt (a szava-
zásban az elnök nem vehet részt). Az elnökség döntéséről annak meghozatalától számított 15 napon belül kell az előterjesz-
tőt értesíteni.
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T Á J É K O Z T A T Ó 
a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím adományozásáról

KöZleMÉNYeK

HArCOS GErGELY
Subconvex bounds for automorphic L-functions and 

applications című munkája alapján,

HAVELdA ZOLTáN
Vírus-gazdanövény kölcsönhatás kompatibilis kapcsola-

tokban: támadás, védekezés tünet kialakulás című munkája 
alapján,

MárTON MáTYáS
A Világtenger (A térképezéstől a komplex leírásig) című 

munkája alapján,

STACHÓ LáSZLÓ
Bounded circular domains and their jordan structures cí-

mű munkája alapján,

TAr jÓZSEF KáZMér
Sima nemlineáris rendszerek adaptív szabályozása szemlé-

letes geometriai interpretáció alapján című munkája alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet.
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A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § és 20/B. § alapján

a Magyar Tudományos Akadémia

Szegedi Biológiai KutatóKözpont

főigazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

A betöltendő munkakör „tudományos kutató”, amely a magasabb vezető beosztással történő megbízással együtt betölthető:  
2013. január 1-jétől.

A főigazgató feladata:
● a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
● a kutatóközpont tudományos tevékenységének irányítása, koordinálása, a kutatóközpont teljes, általános képviselete,
● a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése,
● a kutatóközpont tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése,
● a kutatóközpont munkájának összehangolása, költségvetési irányítási jogok és a kutatóközpont közalkalmazottai felett a 

munkáltatói jogkör gyakorlása,
● a kutatóközpont működésének biztosítása.

A kutatóközponttal kapcsolatos tudományos teljesítmény- és gazdálkodási követelmények:
● a kutatóközpont tudományos tevékenységének koordinálása és tudományos teljesítményének növelése,
● a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosítása, növelése,
● a kutatóközpont tudományos eredményeinek hasznosítása és az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti kommu-

nikációja.

A pályázókkal szembeni követelmények:
● büntetlen előélet,
● legalább a tudomány kandidátusa vagy Phd tudományos fokozat,
● kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények a kutatóközpont profiljának megfelelő kutatások valamely területén,
● kutatóközpont, kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat,
● legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
● vezetési-szervezési képesítés,
● pénzügyi-gazdasági képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:
● a pályázónak a kutatóközpont vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepciója,
● részletes szakmai önéletrajz,
● tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölése,
● a pályázó eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése,
● a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzéke,
● a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemények száma, kumulatív impakt faktor, tudományos közleményekre 

érkezett hivatkozások száma, H-index,
● a munkakör elnyerése esetén az MTA honlapján és egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatko-

zó életrajz.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (Cd-n vagy dVd-n) Word fájlformátumban is be kell nyújtani.
● 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
● a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben nem magyar 

nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása),
● a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának, fizetési fokozatának és fizetésének megjelölése,
● közvetlen személyes elérhetőség (telefon, e-mail),

PÁlYÁZATI FelHÍVÁSOK
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● nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat véleményezésére 
illetékes akadémiai testületek, az MTA tudományos osztályainak tagjai, illetve képviselői és az érintett kutatóközpont kuta-
tói közössége megismerhesse, továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

● hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és tájékoz-
tatási célokra felhasználhassa.

A főigazgató jogállása: 
A főigazgató a kutatóközpont egyszemélyi felelős vezetője, tevékenységét magasabb vezető beosztású közalkalmazottként, 
heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. A főigazgató magasabb vezetői megbízása, megbízásának visszavonása, to-
vábbá az alapvető munkáltatói jogok az MTA elnökének hatáskörébe tartoznak. Az egyéb munkáltatói jogokat az MTA főtit-
kára az elnök által átruházott hatáskörben látja el.

A munkavégzés helye: 
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott kutatóközpontnál adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendelke-
zik – határozatlan időre szól. A magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, illetőleg a pályázó 70 éves 
koráig szól. jelen pályázat szerinti magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóközponttal közal-
kalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti 
illetmény, illetve vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtá-
sáról rendelkező 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet (Kjt. V.) alapján kerül megállapításra. Főigazgatói munkakörre magasabb 
vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/d, 44. §-ai valamint a Kjt. V. értelmében összeférhetetlen-
ség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a kutatóközpont 
főigazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. 

A pályázati kiírás 2012. május 15-én került közzétételre a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétől számított 21 napon belül interjú keretében hallgatja meg. A bi-
zottság kikéri a tudományos osztályok és – döntéstől függően – a kutatóközpont kutatóinak véleményét, majd a pályázókat 
rangsorolva, jelentést tesz az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának. Az MTA főtitkára – az Akadémiai Kutatóintézetek Ta-
nácsa véleményének ismeretében – javaslatot tesz az MTA elnökének a megbízandó jelöltek személyére. A megbízásra ke-
rülő főigazgató személyéről az MTA elnöke mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat benyújtási határideje:  2012. szeptember 3.
A pályázat elbírálásának határideje:  2012. november 2.

A pályázatot – az MTA elnökének címzett kísérőlevéllel együtt – a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága jogi és Igaz-
gatási Főosztály Humánpolitikai Osztályára (1245 Budapest, Pf. 1000) kell beküldeni vagy személyesen leadni (1051 Buda-
pest, Nádor u. 7.).

 Pálinkás József s. k.,
 az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § és 20/B. § alapján

az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

A betöltendő munkakör „tudományos kutató”, amely a magasabb vezető beosztással történő megbízással együtt betölthető:  
2013. január 1-jétől.

Az igazgató feladata:
● a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása,
● a kutatóintézet tudományos tevékenységének irányítása, koordinálása, a kutatóintézet teljes, általános képviselete,
● a kutatóintézet hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése,
● a kutatóintézet tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése,
● a kutatóintézet munkájának összehangolása, költségvetési irányítási jogok és a kutatóintézet közalkalmazottai felett a mun-

káltatói jogkör gyakorlása,
● a kutatóintézet működésének biztosítása.

Az intézettel kapcsolatos tudományos teljesítmény- és gazdálkodási követelmények:
● az intézet tudományos tevékenységének koordinálása, és tudományos teljesítményének növelése,
● a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosítása, növelése,
● az intézet tudományos eredményei hasznosítása és az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti kommunikációja.

A pályázókkal szembeni követelmények:
● büntetlen előélet,
● legalább a tudomány kandidátusa vagy Phd tudományos fokozat,
● kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az intézet profiljának megfelelő kutatások valamely területén,
● kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat,
● legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
● vezetési-szervezési képesítés,
● pénzügyi-gazdasági képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:
● a pályázónak az intézet vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepciója,
● részletes szakmai önéletrajz,
● tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölése,
● a pályázó eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése,
● a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzéke,
● a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemények száma, kumulatív impakt faktor, tudományos közleményekre 

érkezett hivatkozások száma, H-index),
● a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatko-

zó életrajz.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (Cd-n vagy dVd-n) Word fájlformátumban is be kell nyújtani.
● 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
● a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben nem magyar 

nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása),
● a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának, fizetési fokozatának és fizetésének megjelölése,
● közvetlen személyes elérhetőség (telefon, e-mail),
● nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat véleményezésére 

illetékes akadémiai testületek, az MTA tudományos osztályainak tagjai, illetve képviselői és az érintett kutatóintézet kuta-
tói közössége megismerhesse, továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

● hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és tájékoz-
tatási célokra felhasználhatja.
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Az igazgató jogállása: 
Az igazgató az intézet egyszemélyi felelős vezetője, tevékenységét magasabb vezető beosztású közalkalmazottként, heti 
negyven órás, teljes munkaidőben látja el. Az igazgató magasabb vezetői megbízása, megbízásának visszavonása, továbbá 
az alapvető munkáltatói jogok az MTA elnökének hatáskörébe tartoznak. Az egyéb munkáltatói jogokat az MTA főtitkára az 
elnök által átruházott hatáskörben látja el.

A munkavégzés helye: 
MTA Kísérleti és Orvostudományi Kutatóintézet  1083 Budapest, Szigony u. 43.
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott intézetnél adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendelkezik – ha-
tározatlan időre szól. A magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, illetőleg a pályázó 70 éves ko-
ráig szól. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóintézettel közalkalmazotti jogviszonyban 
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti, illetve vezetői illetmény a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkező 84/2011. (V. 26.) 
Korm. rendelet (Kjt. V.) alapján kerül megállapításra. Igazgatói munkakörre magasabb vezetői megbízás annak adható, aki-
vel szemben a Kjt. 41., 43., 43/d, 44. §-ai valamint a Kjt. V. értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, az intézet igazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kö-
telezett. 

A pályázati kiírás 2012. május 15-én került közzétételre a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétől számított 21 napon belül interjú keretében hallgatja meg. A bi-
zottság kikéri a tudományos osztályok és – döntéstől függően – az intézet kutatóinak véleményét, majd a pályázókat rangso-
rolva, jelentést tesz az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának. Az MTA főtitkára – az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
véleményének ismeretében – javaslatot tesz az MTA elnökének a megbízandó jelöltek személyére. A megbízásra kerülő igaz-
gató személyéről az MTA elnöke mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat benyújtási határideje:  2012. szeptember 3.
A pályázat elbírálásának határideje:  2012. november 2.

A pályázatot – az MTA elnökének címzett kísérőlevéllel együtt – a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága jogi és Igaz-
gatási Főosztály Humánpolitikai Osztályára (1245 Budapest, Pf. 1000) kell beküldeni vagy személyesen leadni (1051 Buda-
pest, Nádor u. 7.).

 Pálinkás József s. k.,
 az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia
elnöke pályázatot hirdet

az MTA Titkársága Doktori Tanács Titkársága
főosztályvezetői

munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó feladatok:
● A doktori Tanács Titkársága szervezeti egység munkájának irányítása, működésének biztosítása, a munkatársak felett átru-

házott hatáskörben a munkáltatói jogok gyakorlása.
● Előkészítő, szervező, ügyintéző és végrehajtási feladatok ellátásának irányítása azon ügyekben, amelyekben a Magyar Tu-

dományos  Akadémia (MTA) doktori Tanácsának, valamint a Bolyai jános Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának az eljárás 
lefolytatására és érdemi döntés meghozatalára hatásköre van.

● A doktori eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés irányítása az MTA doktora tudományos cím megszerzése érdekében benyúj-
tott pályázatok elbírálásra előkészítésével kapcsolatban.

● Az MTA doktora tudományos címmel kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetésének biztosítása, igazolások kiadása, 
az eljárások során keletkezett iratokba való betekintés engedélyezése.

● A doktori tiszteletdíj folyósításával kapcsolatos feladatok irányítása.
● A Bolyai jános Kutatási Ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés koordinálása.
● A Bolyai jános Kutatási Ösztöndíjban részesülők kutatói jelentései értékelésének megszervezése és lebonyolítása, az ösz-

töndíj folyósításával kapcsolatos feladatok irányítása.
● A doktori Tanács hatáskörébe tartozó tudományos fokozat honosítására vonatkozó döntés előkészítésének irányítása.
● Együttműködés az MTA tudományos osztályainak titkárságaival, kapcsolattartás a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bi-

zottság Titkárságával, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium illetékes főosztályaival, valamint az Oktatási Hivatalhoz tartozó 
Magyar Ekvivalencia és Információs Központtal.

A pályázóval szembeni követelmények:
● büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
● egyetemi szintű iskolai végzettség,
● legalább hároméves vezetői gyakorlat,
● tudományszervezői, vagy tudományos munkakörben szerzett többéves szakmai tapasztalat,
● magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
● tudományos cím, tudományos fokozat,
● egyéb, a munkakörben hasznosítható ismeret,
● folyamatszervezési, rendszertervezési ismeretek,
● közigazgatási szakvizsga,
● angol nyelv ismerete.

jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben előírt ren-
delkezések, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatáról szóló 11/2009. (XI. 17) 
elnöki határozatban foglaltak alkalmazandók. A kinevezés határozatlan időre szól, heti 40 órás munkaidőben, 6 hónapos pró-
baidő kikötésével. A főosztályvezető vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. 

A munkavégzés helye: Budapest, V. ker. Nádor u. 7.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
● a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szakmai koncepció,
● a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,
● iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése 

esetén az eredeti okiratok bemutatása),
● három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben 

dolgozik, az erről szóló hivatalos igazolás),
● nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, 
● a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatko-

zó életrajz elektronikus adathordozón (floppy, Cd stb.) Word fájlformátumban csatolva,
● hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és tájékoz-

tatási célokra felhasználhassa.
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A munkakör betölthető:  2012. szeptember 1-jétől
A pályázat benyújtásának határideje:  2012. június 5.
A pályázat elbírálásának határideje:  2012. július 6.

A pályázatok benyújtásának helye és módja:
A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága jogi és Igazgatási Főosztály Humánpolitikai Osztályára (1051 
Budapest, Nádor u. 7., levélcím: 1245 Budapest, Pf.: 1000) kell beküldeni egy példányban. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pá-
lyázat az MTA Titkársága doktori Tanács Titkársága főosztályvezetői munkakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A szakmai Előkészítő Bizottság a beérkezett pályázatokat értékeli, és kiválasztja a személyes meghallgatásra kerülő pályázók 
anyagát. Az interjúk lefolytatása után a Bizottság javaslatát – döntésre – az MTA elnöke elé terjeszti. A pályázat eredményé-
ről a pályázók írásban értesítést kapnak.

 Pálinkás József s. k.,
 az MTA elnöke
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PeDAGÓGUS KUTATÓI PÁlYADÍJ
2012.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pályázatot hirdet a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, középiskolában (gimnázium-
ban, szakközépiskolában) legalább öt éve – egymást követő, de nem feltétlenül folyamatos – foglalkoztatásra irányuló jogvi-
szonyban oktató pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére. Az ötéves oktatói munkakörben töltött idő-
szakkal a pályázat benyújtásának időpontjában kell rendelkezni.
Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb terjedelmű tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredmény-
nyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltá-
rása terén. A pályázatokhoz mellékelni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a középiskola igazolását a tanári pályán 
eltöltött évekről.
A pályamunkákat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára részére az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály címére 
kell benyújtani (1245 Budapest, Pf. 1000). A pályamunkákat egy példányban nyomtatott formában (ha a munka jellege meg-
követeli, elektronikus adathordozón) kérjük benyújtani.
A pályamunka beérkezési határideje 2012. szeptember 20.
A korábbi években Pedagógus Kutatói Pályadíjat elnyert díj birtokosa, a Pályadíj elnyerését követő öt év eltelte utáni évben 
pályázhat ismételten.
A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet bírálja el, majd az Akadémiai Kutatóintéze-
tek Tanácsának szakbizottságai rangsorolják. A bírálók és szakbizottságok értékelő véleményére támaszkodva az Akadémiai 
Kutatóintézetek Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak sze-
mélyéről.
évente legfeljebb 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege egyénenként bruttó százötvenezer forint. A pályázat ered-
ményéről a pályázók névre szóló értesítést kapnak.
Az oklevelek ünnepélyes átadására 2012. december közepén kerül sor, amelyről az MTA honlapján és a sajtó útján tájékoz-
tatja a nyilvánosságot.

 Németh Tamás s. k.,
 az MTA főtitkára
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A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a
„Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader 

művészettörténeti kutatási támogatás” 
elnyerésére 2012-ben

A Magyar Tudományos Akadémia az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról  szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá az MTAtv 3. § (1) bekezdésének j) pontja, és az MTA 
Alapszabályának 6. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

„MAgYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA – ISABEL ÉS ALFRED BADER  
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSI TÁMOgATÁS”

elnyerésére.

1. A támogatás célja 
dr. Alfred Bader, magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, vállalattulajdonos, feleségével együtt évek óta 
támogatja fiatal közép-európai (cseh és osztrák) művészettörténészek kutatásait. Támogatását 2010-től a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiával közreműködve Magyarországra is kiterjeszti. 
Fentiek alapján a Magyar Tudományos Akadémia pályázatot ír ki a „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader 
művészettörténeti kutatási támogatás” elnyerésére.
A kutatási támogatás célja – a felajánló rendelkezése alapján – fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és ta-
nulmányainak támogatása. 
2. A pályázat benyújtásának feltétele

2.1 Támogatott kutatási terület
 Elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet történetének kutatása, de támogathatóak az európai rene-

szánsz és barokk művészet más témakörei is, valamint e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtéstörténet.
2.2 A pályázóra vonatkozó feltételek
 A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú (elsősorban Phd-képzésben részt vevő, disszertációjukat készítő), 

fiatal művészettörténészek nyújthatnak be pályázatot.
3. A pályázat tartalmi és formai követelményei
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 •  részletes munkatervet a tervezett kutatásról, annak céljáról, helyszíneiről, várható költségeiről és a támogatás felhaszná-

lásáról;
 •  a pályázó főbb adatait (név, születési hely és idő, postacím, e-mail cím, telefonszám, végzettség) és tudományos munkás-

ságának összefoglalását;
 •  a művészettörténész végzettséget igazoló diploma másolatát; 
 •  a pályázó bibliográfiáját;
 •  két neves hazai művészettörténész ajánlását;
 •  a doktori iskola igazolását a hallgatói jogviszonyról, amennyiben a pályázó Phd-képzésben vesz részt a pályázat benyúj-

tásakor.
A pályázati dokumentumokat a pályázónak alá kell írnia.
4. A pályázatok meghirdetése, benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati kiírást a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága az Akadémia honlapján és az Akadémiai értesítőben teszi 
közzé. A kutatási támogatás kuratóriuma a pályázati kiírást meghirdetheti a művészettörténeti doktori iskolában, az MTA 
köztestületi művészettörténész tagjai között, valamint a Bader Stipendium készülő honlapján.

A pályázatot postán és elektronikusan kell eljuttatni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályára. 
A pályázat postára adásának (és elektronikus továbbításának) határideje:

2012. július 2.
Postacím: MTA Kutatóintézeti Főosztály 1245 Budapest, Pf. 1000.

E-mail: horanyi.krisztina@titkarsag.mta.hu

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának munkatársai (06 
1/411-6105; 06 1/411-6258) adnak felvilágosítást.
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5. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az MTA Kutatóintézeti Főosztálya iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően 
a pályázat formai vizsgálatára kerül sor. 
A Kutatóintézeti Főosztály 2012. július 6-ig ellenőrzi, hogy a beérkező pályázatok megfelelnek-e az előírt formai követelmé-
nyeknek.
A formai vizsgálat szempontjai:

a) a pályázat határidőben való feladása,
b) a pályázat kötelező elemeinek megléte,
c) a pályázó személynek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
d) kizárás fennállásának vizsgálata.

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, és valamennyi szükséges do-
kumentumot aláírva, az előírt tartalommal határidőre postára adták (elektronikusan továbbították). 
Hiányos vagy hibás pályázatok esetében a Kutatóintézeti Főosztály munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa 
megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítést követő három munkanap áll rendelkezésre.
érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után feladott (továbbított); 
a megküldési határidő lejártakor hiányosan összeállított és határidőre nem pótolt; illetve a formai követelményeknek más 
módon meg nem felelő pályázatok.
A pályázat befogadásáról a Kutatóintézeti Főosztály legkésőbb 2012. július 13-ig küld értesítést elektronikusan a pályázónak.
6. A pályázat tartalmi elbírálása

6.1 A formailag érvényes pályázatok elbírálását a támogatást felajánló és a támogatási pályázatot kiíró által létrehozott hat-
tagú kuratórium végzi.

 A kuratórium elnöke: Galavics Géza (az MTA levelező tagja); a kuratórium tagjai:  Ember Ildikó (Szépművészeti Mú-
zeum régi Képtár) és Závodszky Péter (MTA rendes tagja) mint Alfred Bader személyes megbízottjai, Kelényi György 
(ELTE), jernyei Kiss jános (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Farbaky Péter (Budapesti Történeti Múzeum). 

 Nevezettek, az összeférhetetlenség okán, nem lehetnek a pályázók ajánlói.
6.2 Az elbírálás határideje, eredményhirdetés
 A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje:

2012. szeptember 7.

A pályázat eredményéről a pályázókat az MTA Kutatóintézeti Főosztálya a döntést követő 15 munkanapon belül levélben ér-
tesíti, és ezzel egyidejűleg az MTA honlapján (www.mta.hu) közzéteszi a nyertes pályázók nevét és pályázatuk témáját.
7. A támogatás megvalósulásának kizáró oka
Nem támogatható az a pályázat, 

 a)  amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye, bűncselekménynek vagy bűncselekmény 
elkövetésére való felhívásnak minősül;

 b)  amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
 c)  amely a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társada-

lom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak vé-
delmének követelményébe ütközik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó,
 a)  aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szó-

ló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen 
nyilatkozatot tett;

 b)  aki korábban megítélt támogatását, neki felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően használta fel, 
és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;

 c)  aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény megsértése miatt pályá-
zatát jogerősen kizárták;

 d)  akinek korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékessé-
gű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben;

 e)  aki a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentu-
mokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

8. Jogorvoslat
A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyí-
tékaival alátámasztott észrevétellel élhet az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán. 
Az észrevételt e-mailben (horanyi.krisztina@titkarsag.mta.hu) kell benyújtani a pályázó, a pályázati azonosító és a sérelme-
zett döntés okának megjelölésével, ezt az MTA Kutatóintézeti Főosztálya 2 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az 
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észrevétel benyújtóját. Amennyiben az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya a válaszadási határidőt elmulasztja vagy 
jogszabálysértő választ ad, úgy a pályázó kifogást nyújthat be a hatályos jogszabályok szerint.
A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
 9. A támogatási időszak, a támogatás mértéke és formája
A nyertes pályázatok támogatása határozott időtartamra, 2012. október 1-jétől 2014. március 31-ig szól. Az elnyerhető támo-
gatás összege személyenként 7 500 uSd. A 2012. évben összesen két pályázó részesíthető támogatásban.
10. A támogatás folyósítása
A pályázó a támogatási összeget az alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott MTA Bölcsészettudomá-
nyi Kutatóközponton keresztül előfinanszírozással, részletfizetéssel kapja meg, a támogatási szerződésben foglalt feltételek 
szerint. 
A támogatási összeg felhasználására szolgáló támogatási, számlával elszámolható jogcímek: 
 •  utazási költségek; szállásköltségek; kutatási költségek (könyvek, folyóiratok, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszer-

zése, kutatási engedélyek, múzeumi belépők, konferencia-részvétel költségei);
 •  egyéb, a külföldi tartózkodás során felmerült, a támogatott célhoz kapcsolódó, számlával igazolható költségek (utazási 

költségek, szállásköltségek); 
 •  napidíj a külföldi tartózkodás költségeire; 
 •  a pályázati cél megvalósításához, a külföldi tanulmányokhoz vagy kutatásokhoz kapcsolódó hazai részfeladatok (könyv, 

folyóirat, fényképek, adatrögzítő tartozékok beszerzése) költségei, szintén számlákkal igazolva.
A pályázó az elnyert kutatási támogatásnak a felajánló és az alapító szándékaival megegyező, szabályszerű felhasználását az 
alapító által a támogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont nevére kiállított 
számlákkal igazolja.
11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A pályázó a kutatási támogatás felhasználásáról a támogatási időszak felénél rövid szakmai jelentést készít a Bader művészet-
történeti támogatás kuratóriuma részére.
A pályázati támogatás felhasználására rendelkezésre álló másfél év lejártát követő, vagy a megítélt összeg kimerülését követő 
30 napon belül (ha ez korábban következik be, mint a pályázati idő lejárta) a pályázó szakmai zárójelentést és pénzügyi el-
számolást köteles készíteni a Magyar Tudományos Akadémia részére, a támogatási szerződésben részletezettek szerint. A zá-
rójelentés benyújtásának végső határideje a kutatói támogatás folyósításától számított 1,5 év. A zárójelentést felkért bíráló(k) 
fogadjá(k) el. 
Amennyiben a pályázó a rendelkezésre álló másfél év időtartam alatt a kutatási támogatást nem tudja vagy nem kívánja sza-
bályszerűen felhasználni, köteles annak fel nem használt, vagy nem szabályszerűen felhasznált részét az alapító Magyar Tu-
dományos Akadémiának (vagy az általa kijelölt, a támogatást kezelő költségvetési szervének) visszafizetni. A visszafizetési 
kötelezettségnek az Akadémia (vagy meghatalmazott költségvetési szerve) által küldött felhívás kézhezvételétől számított 30 
napon belül kell eleget tenni.

 Pálinkás József s.k.,
 a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
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FOGADÓÓRA

Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára minden hétfőn 15.30–17.00 óra között – előzetes bejelentkezés 
alapján (tel.: 269-0114) – fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tagjainak más időpontokban is rendelkezésére áll.
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