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A Magyar Tudomány Ünnepének ünnepségsorozatához
kapcsolódóan

a Magyar Tudományos Akadémia Fôtitkára által adományo-
zott, az Akadémia szolgálatában magas színvonalon végzett,
kiemelkedô munkájáért Fôtitkári Elismerésben részesítette:

Bálint Évát, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet könyv-
tárvezetôjét,

Bogdán Csilla Ilonát, az MTA Szegedi Területi Bizottság Tit-
kársága ügyvivô szakértôjét,volt gazdasági vezetôjét,

Csató Istvánné Pádár Zsuzsannát, az MTA Kísérleti Orvos-
tudományi Kutatóintézet anyagbeszerzési elôadóját,

Dr. Szakolczai Krisztinát, az MTAMûszaki Fizikai és Anyag-
tudományi Kutatóintézet intézeti koordinátorát,

Dr. Székely Géza Csabát, az MTA Atommagkutató Intézet
informatikai vezetôjét,

Dr. Vadadi-Fülöp Csabát, az Országos Tudományos Kutatá-
si Alapprogramok Iroda ügyvivô szakértôjét,

Kanizsainé Dörnyei Mariannt, az MTA Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézet gazdasági vezetôjét,

Major Józsefet, az MTA Titkársága Informatikai Fôosztály
informatikusát,

Mike Györgyöt, az MTA Veszprémi Területi Bizottság Tit-
kársága volt gazdasági vezetôjét,

Mohl Jánosnét, az MTA Irodalomtudományi Intézet titkár-
ságvezetôjét,

Nagy Ferencnét, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadé-
mia fôelôadóját,

Szabó Erikát, az MTA Titkárság Doktori Tanács Titkársága
szakreferensét,

Völgyi Lajos Istvánnét, az MTA-BME Irányítástechnikai Ku-
tatócsoport gazdasági ügyintézôjét.

SZEMÉLYI RÉSZ

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI

a 2011. október 25-én megtartott ülésérôl

47/2011. (X. 25.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 182.
rendkívüli közgyûlésének tárgysorozatát megismerték és el-
fogadják.

48/2011. (X. 25.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai egyetértenek „A MAGYAR TUDOMÁ-
NYOS AKADÉMIA BESZÁMOLÓJA A MAGYAR OR-
SZÁGGYÛLÉS SZÁMÁRA AZ MTAMUNKÁJÁRÓL ÉS
A MAGYAR TUDOMÁNY HELYZETÉRÔL 2009–2010”
c. dokumentumban foglaltakkal. A 2010-es adatokkal való ki-
egészítést követôen javasolják a dokumentum benyújtását a
Parlamentnek.

50/2011. (X. 25.)
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai megismerték és elfogadják a Magyar Tu-
domány Ünnepe programjairól, szervezésérôl és kommuni-
kációjáról szóló fôtitkár-helyettesi beszámolót.

51/2011. (X. 25.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai megállapítják, hogy a tudományos bi-
zottsági szavazás érvényes. A tudományos bizottsági sza-
vazások eredményességét a tudományos osztályok álla-
pítják meg, bizottságonként.

2. Az Elnökség tagjai felkérik az Alapszabály módosítását
elôkészítô eseti bizottságot, hogy a tudományos bizottsá-
gok választására vonatkozó szabályok – az e-választásra
vonatkozó Alapszabály-módosítás alapelveinek megfele-
lôen – kerüljenek kiegészítésre.

52/2011. (X. 25.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai felkérik a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bi-
zottságot, hogy a tudományos osztályok elnökeivel és a gaz-
dasági igazgatóval együttmûködve készítsen elôterjesztést a
2012. évi januári elnökségi ülésre a könyv- és folyóirat-kiadás
pályázati rendjérôl.
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Napirend:

1. Az igazgatói pályázatokat véleményezô eseti bizottságok
jelentésének megvitatása, javaslat az igazgatók személyé-
re (pályázatkiírás: DKI, KK, NÖVKI, SZFKI, TAKI,
TTI).

2. Tájékoztató a kutatóintézet-hálózat megújításával kap-
csolatos kötelezô közigazgatási egyeztetésrôl.

3. Tájékoztató az MTA Alapszabályának módosításáról.
4. A támogatott kutatóhelyek 2010. évi tevékenységének ér-
tékelése.

5. Tájékoztató a 2011. évi fiatal kutatói álláshelyek betölté-
sérôl.

6. A Pedagógus Kutatói Pályadíj tudományterületi arányai-
nak meghatározása és javaslattétel a díjazandó szemé-
lyekre.

7. Az intézetek és a támogatott kutatócsoportok 2011. évi je-
lentése formájának elfogadása.

8. Tájékoztató a Lendület program keretében a TKI-hoz ke-
rült pályázatok indításával kapcsolatban végzett felada-
tokról.

9. Egyebek.

AKT 1/6/2011 (X. 27.) határozat
Az MTA Kémiai Kutatóközpont fôigazgatói munkakörének
betöltésére nem érkezett pályázat, ezért itt eseti bizottság sem
állt fel.

AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA
2011. október 27-i ülésének (AKT 6/2011)

HATÁROZATAI

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI

a 2011. november 15-én megtartott ülésérôl

53/2011. (XI. 15.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai megismerték és megvitatták „A Magyar
Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatának megújítá-
sa” tárgyú elôterjesztést, azt az elôterjesztés szerinti tarta-
lommal támogatják, egyidejûleg elfogadásra javasolják a
Közgyûlésnek.

54/2011. (XI. 15.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai megismerték és megvitatták „A Magyar
Tudományos Akadémia nem kutatóintézeti körbe tartozó költ-
ségvetési szerveinek átalakítása” tárgyú elôterjesztést, azt az
elôterjesztés szerinti tartalommal támogatják, egyidejûleg el-
fogadásra javasolják a Közgyûlésnek.

55/2011. (XI. 15.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai megismerték és megvitatták „A Magyar
Tudományos Akadémia Alapszabályának módosítása” tárgyú
elôterjesztést, azt az elôterjesztés szerinti tartalommal és ha-
tállyal támogatják, egyidejûleg elfogadásra javasolják a Köz-
gyûlésnek.

56/2011. (XI. 15.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai megismerték és megvitatták „A Magyar
Tudományos Akadémia Ügyrendjének módosítása” tárgyú
elôterjesztést, azt az elôterjesztés szerinti tartalommal – vala-
mint az ülésen szóban elhangzott módosításokkal – és ha-
tállyal támogatják, egyidejûleg elfogadásra javasolják a Köz-
gyûlésnek.

57/2011. (XI. 15.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai megismerték és megtárgyalták a Doktori
Szabályzat módosítására tett javaslatot, és azt az elôterjesztés
szerinti tartalommal – valamint az ülésen szóban elhangzott
módosítással – támogatják, egyidejûleg javasolják annak Köz-
gyûlés elé terjesztését.

58/2011. (XI. 15.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai megismerték és – az ülésen szóban el-
hangzott módosításokkal – elfogadják a Magyar Tudományos
Akadémia által 2012. július 1. − 2017. június 30. közötti tá-
mogatási idôszakban egyetemeken létesítendô támogatott ku-
tatócsoportok pályázati felhívásának szövegét.
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Az AKT, miután az igazgatói pályázatokat véleményezô
eseti bizottságok jelentéseit megismerte, titkos szavazás-
sal véleményt nyilvánított az öt érvényes igazgatói pá-
lyázatról. Az AKT egyhangúlag javasolja, hogy a Nö-
vényvédelmi Kutatóintézetben Kiss Levente, a Talajtani
és Agrokémiai Kutatóintézetben Anton Attila, a Történet-
tudományi Intézetben Fodor Pál kapjon megbízást az
igazgatói feladatok ellátására. Az AKT 7 igen szavazattal
2 ellenében (78%-os arányban) támogatja, hogy a Szi-
lárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetben az igazgatói
feladatok ellátásával Buka Ágnest bízza meg az MTA el-
nöke. A Duna-kutató Intézetbe pályázó Ács Évát az AKT
9 nem szavazattal 0 ellenében nem javasolja, hogy igaz-
gatói feladatokkal bízzák meg.

AKT 2/6/2011 (X. 27.) határozat
A kutatóintézet-hálózat megújításával kapcsolatos köte-
lezô közigazgatási egyeztetésrôl szóló tájékoztatót az AKT
tudomásul vette.

AKT 3/6/2011 (X. 27.) határozat
Az MTA Alapszabályának módosításáról szóló tájékozta-
tót az AKT tudomásul vette.

AKT 4/6/2011 (X. 27.) határozat
A támogatott kutatócsoportok 2010. évi tevékenysége el-
fogadható. Ugyanakkor az AKT felhívja az akadémiai tá-
mogatott kutatócsoportok figyelmét arra, miszerint a pub-
likációikban a kutatócsoport nevét kötelezô feltüntetniük,
az MTA-ra való egyértelmû utalással. Az MTA feltünte-
tése nélküli publikációk nem fogadhatók el a támogatott
kutatócsoport teljesítményeként.

AKT 5/6/2011 (X. 27.) határozat
A 2011. évi fiatal kutatói álláshelyek betöltésérôl szóló
tájékoztatót az AKT tudomásul vette.

AKT 6/6/2011 (X. 27.) határozat
Az AKT a szakbizottságok javaslata alapján elfogadta a
Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesülôk tudományte-
rületi arányát. A 12 kiosztható pályadíj úgy oszlik meg,
hogy a matematikai és természettudományi területen 2,
az élettudományok területén 2, a humán és társadalom-
tudományi területen 8 fô részesül elismerésben. Az AKT
a szakbizottságok javaslata alapján meghatározta a dí-
jazásra javasoltak személyét. A javaslatot a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnöke hagyja jóvá.

AKT 7/6/2011 (X. 27.) határozat
Az intézetek és a támogatott kutatócsoportok 2011. évi –
a 2010. évivel gyakorlatilag egyezô – jelentési formáját
az AKT elfogadta.

AKT 8/6/2011 (X. 27.) határozat
Az AKT a Lendület program keretében a TKI-hoz került
pályázatok indításával kapcsolatban végzett feladatokról
szóló tájékoztatót tudomásul vette.

AKT 9/6/2011 (X. 27.) határozat
Az AKT egyhangúlag támogatta, hogy az MTA Titkársá-
ga által készített, a kutatóközpontokra vonatkozó SZMSZ-
minta a szakbizottságok elé kerüljön.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VEZETÔI KOLLÉGIUMÁNAK
HATÁROZATAI

a 2011. november 8-án megtartott ülésérôl

42/2011. (XI. 8.) számú
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai megismerték és megvitatták
„A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatá-
nak megújítása” tárgyú elôterjesztést, azt az elôterjesztés sze-
rinti tartalommal – és az ülésen szóban elhangzott módosítá-
sokkal – elfogadják, egyidejûleg javasolják annak Elnökség
általi jóváhagyását és Közgyûlés elé terjesztését.

43/2011. (XI. 8.) számú
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai megismerték és megvitatták „Az
MTA nem kutatóintézeti körbe tartozó költségvetési szer-

veinek átalakítása” tárgyú elôterjesztést, azt az elôterjesztés
szerinti tartalommal elfogadják, egyidejûleg javasolják
annak Elnökség általi jóváhagyását és Közgyûlés elé ter-
jesztését.

44/2011. (XI. 8.) számú
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai megismerték és megvitatták
„A Magyar Tudományos Akadémia Ügyrendjének módosí-
tása” tárgyú elôterjesztést, azt az elôterjesztés szerinti tarta-
lommal – valamint az ülésen szóban elhangzott módosítá-
sokkal – és hatállyal támogatják, egyidejûleg javasolják
annak Elnökség általi jóváhagyását és Közgyûlés elé ter-
jesztését.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
182. KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZATOK

2011. DECEMBER 5.

I. A határozatképesség megállapítása
1/2011. (XII. 5.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése határozatké-
pes.

II. A szavazás módjának megállapítása
2/2011. (XII. 5.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése elfogadja,
hogy 2011. december 5-i ülésén valamennyi, általa tárgyalt
kérdésben gépi szavazás útján hozzon döntést.

III. A levezetô elnök megválasztása
3/2011. (XII. 5.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia 182. (rend-
kívüli) közgyûlésének 2011. december 5-i ülésnapján leveze-
tô elnökül Németh Tamást, az MTA fôtitkárát választja.

IV. A tárgysorozat elfogadása
4/2011. (XII. 5.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Magyar Tudományos Akadémia 182. (rend-
kívüli) közgyûlésének tárgysorozatát elfogadja.

V. A jegyzôkönyv-hitelesítôk megbízása
5/2011. (XII. 5.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés az ülésen elhangzottakról szóló szó szerinti
jegyzôkönyv hitelesítésével Balázs Ervin akadémikust és
Mindszenty Andrea nem akadémikus közgyûlési képviselôt
bízza meg.

VI. A Szavazathitelesítô Bizottság kinevezése
6/2011. (XII. 5.) számú
közgyûlési határozat

A Közgyûlés a Szavazathitelesítô Bizottság elnökéül Trócsá-
nyi Zoltán akadémikust, tagjaiul Ligeti Erzsébet akadémikust
és Karádi István nem akadémikus közgyûlési képviselôt ne-
vezi ki.

VII. A Magyar Tudományos Akadémia
kutatóintézet-hálózatának megújítása

7/2011. (XII. 5.) számú
közgyûlési határozat

1. A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése a kutató-
intézet-hálózat megújításával kapcsolatos elôterjesztést
megismerte, és alapítói jogkörében eljárva az alábbi dön-
téseket hozza:
a) az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, az MTA Ta-
lajtani- és Agrokémiai Kutatóintézet és az MTA Ál-

45/2011. (XI. 8.) számú
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai megismerték és megvitatták
„A Magyar Tudományos Akadémia Ügyrendjének módosí-
tása” tárgyú elôterjesztést, azt az elôterjesztés szerinti tarta-
lommal – valamint az ülésen szóban elhangzott módosítá-
sokkal – és hatállyal támogatják, egyidejûleg javasolják
annak Elnökség általi jóváhagyását és Közgyûlés elé ter-
jesztését.

46/2011. (XI. 8.) számú
VK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai megismerték és megtárgyal-
ták a Doktori Szabályzat módosítására tett javaslatot, és
azt az elôterjesztés szerinti tartalommal – valamint az ülé-
sen szóban elhangzott módosításokkal – támogatják, egyi-

dejûleg javasolják annak Elnökség általi jóváhagyását és
Közgyûlés elé terjesztését.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai felhatalmazzák az MTA Tit-
kárságának Jogi és Igazgatási Fôosztályát, hogy az ülésen
tett módosítás nyomán gondoskodjon a Doktori Szabály-
zat, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Alapsza-
bályának és Ügyrendjének összhangjáról

47/2011. (XI. 8.) számú
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai megismerték a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia által 2012. július 1. – 2017. június 30. közöt-
ti támogatási idôszakban egyetemeken létesítendô támogatott
kutatócsoportok pályázati felhívásának szövegét, és azt – az
ülésen szóban elhangzott módosításokkal – támogatásra ja-
vasolják az Elnökség tagjainak.



latorvos-tudományi Kutatóintézet beolvad az MTA
Mezôgazdasági Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tu-
dományos Akadémia Agrártudományi Kutatóköz-
pont” néven mûködik tovább;

b) az MTA Filozófiai Kutatóintézet, az MTA Irodalom-
tudományi Intézet, az MTA Mûvészettörténeti Kuta-
tóintézet, az MTA Néprajzi Kutatóintézete, az MTA
Régészeti Intézete, az MTA Társadalomkutató Köz-
pont és az MTA Zenetudományi Intézet beolvad az
MTA Történettudományi Intézetbe, amely „Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutató-
központ” néven mûködik tovább; az MTA Társada-
lomkutató Központ részleges feladat szerinti jogutód-
ja az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
(„GYEP-program”) és az MTA Létesítménygazdálko-
dási Központ (üzemeltetési feladatok);

c) az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, az MTA
Geodéziai- és Geofizikai Kutatóintézet és az MTA
Geokémiai Kutatóintézet beolvad az MTA Konkoly
Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetbe, amely
„Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Föld-
tudományi Kutatóközpont” néven mûködik tovább;

d) az MTA Izotópkutató Intézet beolvad az MTA KFKI
Atomenergia Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudo-
mányos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont”
néven mûködik tovább;

e) az MTA Regionális Kutatások Központja és az MTA
Világgazdasági Kutatóintézet beolvad az MTA Köz-
gazdaságtudományi Intézetbe, amely „Magyar Tudo-
mányos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudo-
mányi Kutatóközpont” néven mûködik tovább;

f) az MTA Duna-kutató Intézet és az MTA Ökológiai és
Botanikai Kutatóintézet beolvad az MTA Balatoni
Limnológiai Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudo-
mányos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont” néven
mûködik tovább;

g) az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, az
MTA Jogtudományi Intézet és az MTA Szociológiai
Kutatóintézet beolvad az MTA Politikatudományi In-
tézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Tár-
sadalomtudományi Kutatóközpont” néven mûködik
tovább;

h) az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai In-
tézet, az MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézet és az MTA Pszichológiai Kutatóintézet
beolvad az MTA Kémiai Kutatóközpontba, amely
„Magyar Tudományos Akadémia Természettudomá-
nyi Kutatóközpont” néven mûködik tovább;

i) az MTA KFKI Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóin-
tézet beolvad az MTAKFKI Részecske- és Magfizikai
Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Aka-
démia Wigner Fizikai Kutatóközpont” néven mûködik
tovább.

2. Az 1. pont a)-i) pontjai szerint átalakuló költségvetési
szervek jogállása az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és a Magyar Tudományos Akadémiá-
ról szóló 1994. évi XL. törvény alapján köztestületi költ-
ségvetési szerv, kutatóközpont.

3. Az 1. pont szerinti átalakulás idôpontja – valamennyi, a
létesítés tárgyában illetékes akadémiai testület vonatkozó
döntésének meghozatalát követôen – 2012. január 1.

4. A beolvadással megszûnô költségvetési szervek vala-
mennyi közfeladatának jövôbeni ellátása, valamennyi joga
és kötelezettsége, vagyona, vagyoni jogai és költségveté-
si elôirányzatai, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása
tekintetében általános jogutód az a költségvetési szerv,
amelybe a köztestületi költségvetési szervek beolvadnak.

5. A beolvadó költségvetési szervek vezetôinek (igazgatói-
nak) és gazdasági vezetôinek vezetôi megbízása 2011.
december 31-én megszûnik.

6. A Közgyûlés felhatalmazza az Akadémia elnökét, hogy
az 1. pont szerinti átalakítással érintett akadémiai költség-
vetési szervek módosított egységes alapító okiratát (to-
vábbá a módosító és megszüntetô okiratokat) kiadja, és az
átalakításhoz kapcsolódó további szükséges intézkedése-
ket megtegye.

VIII. A Magyar Tudományos Akadémia
nem kutatóintézeti körbe tartozó
költségvetési szerveinek átalakítása

8/2011. (XII. 5.) számú
közgyûlési határozat

1. AMagyar Tudományos Akadémia Közgyûlése a nem ku-
tatóintézeti körbe tartozó költségvetési szervek átalakítá-
sával kapcsolatos elôterjesztést megismerte, és alapítói
jogkörében eljárva az alábbi döntéseket hozza:
a) az MTA Kutatásszervezési Intézet beolvad az általá-
nos jogutód MTAKönyvtárába; részleges jogutódja az
MTA Titkársága;

b) a Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülô, a Balaton-
világosi Akadémiai Tudós Üdülô, a Siófoki Akadé-
miai Üdülô és a Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülô
beolvad a Mátrafüredi Akadémiai Üdülô és Malom fo-
gadóba, amely „Magyar Tudományos Akadémia Üdü-
lési Központ” néven mûködik tovább;

c) az MTA Debreceni Területi Bizottság Titkársága, az
MTAMiskolci Területi Bizottság Titkársága, az MTA
Szegedi Területi Bizottság Titkársága és az MTA
Veszprémi Területi Bizottság Titkársága beolvad az
MTA Pécsi Területi Bizottság Titkárságába, és „Ma-
gyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bi-
zottságok Titkársága” néven mûködik tovább.

2. Az 1. pont a)-c) pontjai szerint átalakuló költségvetési
szervek jogállása az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és a Magyar Tudományos Akadémiá-
ról szóló 1994. évi XL. törvény alapján köztestületi költ-
ségvetési szerv.

3. Az 1. pont szerinti átalakulás idôpontja – valamennyi, a
létesítés tárgyában illetékes akadémiai testület vonatkozó
döntésének meghozatalát követôen – 2012. január 1.

4. A költségvetési szervként megszûnô (illetve átalakuló) in-
tézmények valamennyi közfeladatának jövôbeni ellátása,
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valamennyi joga és kötelezettsége, vagyona, vagyoni jogai
és költségvetési elôirányzatai, valamint a munkáltatói
jogok gyakorlása tekintetében általános jogutódlás törté-
nik, az általános jogutód az a költségvetési szerv, amely-
be a köztestületi költségvetési szervek beolvadnak.

5. A megszûnô költségvetési szervek vezetôinek (igazgató,
üdülôvezetô, titkárságvezetô) és gazdasági vezetôinek ve-
zetôi megbízása 2011. december 31-én megszûnik.

6. A Közgyûlés felhatalmazza az Akadémia elnökét, hogy
az 1. pont szerinti átalakítással érintett akadémiai költség-
vetési szervek módosított egységes alapító okiratát (to-
vábbá a módosító és megszüntetô okiratokat) kiadja, és az
átalakításhoz kapcsolódó további szükséges intézkedése-
ket megtegye.

A Magyar Tudományos Akadémia
Alapszabályának és Ügyrendjének

módosítása

IX. A Magyar Tudományos Akadémia
Alapszabályának módosítása

9/2011. (XII. 5.) számú
közgyûlési határozat

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése a Magyar Tu-
dományos Akadémia Alapszabályának módosítása tárgyú elô-
terjesztést megismerte és megvitatta, azt az elôterjesztés sze-
rinti tartalommal és hatállyal elfogadja.

X. A Magyar Tudományos Akadémia
Ügyrendjének módosítása

10/2011. (XII. 5.) számú
közgyûlési határozat

AMagyar Tudományos Akadémia Közgyûlése a Magyar Tu-
dományos Akadémia Ügyrendjének módosítása tárgyú elô-
terjesztést megismerte és megvitatta, azt az elôterjesztés sze-
rinti tartalommal és hatállyal elfogadja.

XI. A Magyar Tudományos Akadémia
Doktori Szabályzatának módosítása

11/2011. (XII. 5.) számú
közgyûlési határozat

AMagyar Tudományos Akadémia Közgyûlése a Magyar Tu-
dományos Akadémia Doktori Szabályzatának módosítása tár-
gyú elôterjesztést megismerte és megvitatta, azt az elôter-
jesztés szerinti tartalommal és hatállyal elfogadja.

A dokumentumot az MTA Közgyûlése
a 9/2011. (XII. 5.) számú határozatával

elfogadta

A Magyar Tudományos Akadémia
Alapszabályának

(a továbbiakban: Alapszabály)
módosítása

1. Az Alapszabály 1. § (2)-(4) bekezdései helyébe a követ-
kezô rendelkezés lép:
„Asz. 1. §
(2) Az Akadémia és intézményei a tudomány mûvelését,
támogatását és képviseletét a tudományos ismeretek
gyarapítása érdekében, az emberiség javára, a nemzet
felemelkedése, boldogulása és jóléte érdekében vég-
zik. A kutatás eredményeivel szolgálják a nemzetet,
részt vesznek a magyar nyelv ápolásában, a nemzeti
kulturális és természeti örökség megóvásában, a tudo-
mány eredményeinek elterjesztésében, alkalmazásá-
ban és a közvélemény alakításában.

(3) Az Akadémia mint köztestület és az akadémiai költ-
ségvetési szervek mûködésének feltételeit közvetlenül
érintô jogszabályok, programok, intézkedések, továb-
bá a közfeladatainak ellátását érintô jogszabályok, ál-
lami programok és intézkedések elôkészítésekor az
Akadémia véleményét – amennyiben szükséges és le-
hetséges, a megfelelô testületek véleménye alapján –
az elnök jogosult képviselni.

(4) Az Akadémia véleményének államigazgatási képvise-
letére miniszterelnöki és miniszteri szinten az elnök,
államtitkári (helyettes államtitkári) szinten – az elnök-
kel történô egyeztetési kötelezettséggel – a fôtitkár, fô-
osztályvezetôi szinten az elnök vagy az elnököt he-
lyettesítô jogkörben a fôtitkár által kötött mandátum-
mal kijelölt személy jogosult.”

2. Az Alapszabály 2. § (3) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„Asz. 2.§
(3) Az Akadémia a tudományos kutatások tendenciáinak
alapján kétévente javaslatokat fogalmaz meg a ma-
gyarországi tudományos kutatások irányait, szerveze-
ti formáit, finanszírozását és egyéb feltételeit illetôen.
A javaslatokat a tudományos osztályok állítják össze,
és az Akadémia elnöke szerkesztett formában – a Köz-
gyûlés véleményének ismeretében – közzéteszi.
A több tudományágat érintô ajánlásokat az érintett tu-
dományos osztályokkal és kutatóhelyekkel is egyez-
tetni kell.”

3. Az Alapszabály 3. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Asz. 3. §
(1) Az Országgyûlés vagy a Kormány felkérését a felké-
rés tudományterületi sajátságait tekintetbe véve az Aka-
démia elnöke az illetékes tudományos osztálynak (osz-
tályoknak) továbbítja, vagy külön bizottságot jelöl ki a
felkérésben foglaltak megvizsgálására. Az Akadémia
kézhez kapott szakvéleményre alapozva alakítja ki vé-
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leményét, amelyet az elnök vagy az általa felhatalma-
zott személy jogosult továbbítani vagy közzétenni.

(2) A fentieken túl – saját elhatározásukból vagy felké-
résre – a tudományt érintô országos jelentôségû kér-
désekben és a társadalmi élet átfogó problémáiban
az Akadémia meghatározott testületei (a Közgyûlés,
az Elnökség, a tudományos osztályok, az érintett tu-
dományos osztály felhatalmazása alapján a hozzá
tartozó illetékes tudományos bizottság(ok), az Aka-
démia elnöke vagy az Akadémia valamely testülete
által felkért bizottság), valamint a tudományos kér-
désben illetékes akadémiai intézetek elvi állásfogla-
lást tehetnek, egyedi kérdésekben véleményt nyilvá-
níthatnak.

(3) Az elnök, az Elnökség és a Vezetôi Kollégium bizott-
ságai – amennyiben az állásfoglalás (vélemény) kiala-
kítása felkérés alapján történt – csak a felkérô személy
vagy testület jóváhagyása után tehetik közzé állásfog-
lalásukat (véleményüket). A tudományos osztályok
állásfoglalását és véleményét az osztályelnök, a tudo-
mányos bizottságok állásfoglalását és véleményét a bi-
zottságok elnökei jogosultak továbbítani vagy közzé-
tenni. Az állásfoglalásban (véleménynyilvánításban)
fel kell tüntetni, hogy azt melyik testület alakította ki.
Több osztály tudományágát érintô, inter- vagy multi-
diszciplináris kérdésekben valamennyi érintett osztály
állásfoglalását (véleményét) együttesen kell kinyilvá-
nítani. Ha az inter- vagy multidiszciplináris kérdésben
az osztályok nem tudnak közös álláspontot kialakítani,
akkor nincs az adott kérdésben együttes, nyilvános-
ságra hozható osztályvélemény.

(4) Az Akadémia hivatalos állásfoglalásának (vélemé-
nyének) kizárólag a Közgyûlés, az Elnökség és az
Akadémia elnökének felkérésre, vagy saját kezdemé-
nyezésre tett nyilatkozata minôsül.

(5) A fenti (1)–(4) bekezdések szerint kialakított állásfog-
lalás (vélemény) közzététele során fel kell tüntetni,
hogy az állásfoglalást (nyilatkozatot) az akadémiai tes-
tület vagy személy milyen minôségében hozta meg és
teszi közzé.

(6) Az Akadémia támogatja a magyar nyelv történetének,
szókincsének, nyelvtanának a kutatását, a kutatások
eredményeinek a kiadását és a magyar tudományos
szaknyelv mûvelését.

(7) Az Akadémia a tudományos közélet tisztaságának, a
tudományos kutatás és a tudományos véleménynyilvá-
nítás szabadságának a védelmére Tudományetikai Bi-
zottságot mûködtet. A Tudományetikai Bizottság tag-
jait a tudományos osztályok javaslatai alapján a Köz-
gyûlés választja meg. A Tudományetikai Bizottság
megalkotja ügyrendjét, amelyet az Elnökség hagy jóvá.

4. Az Alapszabály 4. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Asz. 4. §
(1) A külföldi és a nemzetközi tudományos intézmények-
kel és szervezetekkel való kapcsolatokért az Akadé-
mia elnöke felelôs.

(2) A költségvetés nemzetközi kapcsolatokra szolgáló ke-
reteit az Akadémia elnöke a vonatkozó jogszabályok-
ban és az akadémiai vagyongazdálkodási szabályza-
tokban foglaltaknak megfelelôen határozza meg.”

5. Az Alapszabály 5. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Asz. 5. §
(1) Az Akadémia kapcsolatot tart külsô tagjaival és a köz-
testület külsô tagjaival, továbbá minden, magát magyar-
nak valló, tudományos alkotómunkával foglalkozó, e
kapcsolattartásra igényt tartó személlyel. E kapcsolat-
tartás szakmai feladatait aMagyar Tudományosság Kül-
földön Elnöki Bizottság (MTKEB) látja el. Az ehhez
szükséges adminisztratív munkát az MTA Titkárságá-
nak határon túli magyarokért felelôs szervezeti egysége
végzi.

(2) Az Akadémia az (1) bekezdésben foglaltak keretében
a magyar tudományos mûhelyeket, célprogramjaikat
és a tudomány ottani magyar mûvelôit – különösen, de
nem kizárólagosan – ösztöndíjakkal, díjkitûzéssel, cél-
támogatással segítheti.

(3) A külsô tagok támogatásának mértékérôl az Elnökség
határozattal dönt.”

6. Az Alapszabály 6. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Asz. 6. §
(1) Az Akadémia tudományos programjának vagy konfe-
renciájának kell tekinteni a Közgyûlés, az Elnökség, a
Vezetôi Kollégium, az Akadémia elnöke, a tudomá-
nyos osztályok, továbbá a közgyûlési, az elnökségi, a
vezetôi kollégiumi és az elnöki bizottságok által meg-
hirdetett programokat és konferenciákat. Akadémiai
költségvetési szerv programja akkor minôsül akadé-
miai tudományos programnak vagy konferenciának,
ha annak szervezése, rendezése (meghirdetése) az
Akadémia elnökének az akadémiai rendezvényekre
vonatkozó külön rendelkezésében foglaltak szerint tör-
ténik.

(2) Akadémiai pályázatok kiírására a fenti testületek mel-
lett az Akadémia elnöke és fôtitkára jogosult.”

7. Az Alapszabály 7. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Asz. 7. §
Az Akadémia és intézményei a tudomány mûvelése, tá-
mogatása és képviselete mellett aktívan részt vesznek a
tudomány eredményeinek elterjesztésében, alkalmazásá-
ban, népszerûsítésében, a tudományos kutatások, a tudo-
mányalapú fejlesztések, a társadalmi és technológiai in-
nováció (a továbbiakban: innováció) megvalósításában,
valamint ezek társadalmi és gazdasági hasznosításában.”

8. Az Alapszabály 8. § (2) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„Asz. 8. §
(2) A támogatott kutatócsoportok testületi felügyeletét az
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (a továbbiakban:
AKT), a velük kapcsolatos adminisztratív teendôket
az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája (a to-
vábbiakban: TKI) látja el.”
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9. Az Alapszabály 10. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 10. §
(1) Az Akadémia Magyarországon dolgozó, PhD-foko-
zattal rendelkezô fiatal kutatók számára Bolyai-ösz-
töndíjat biztosít, amelynek odaítélésérôl az e célra ala-
kított MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóri-
uma (a továbbiakban: Bolyai-kuratórium) dönt.

(2) A Bolyai-kuratórium 9 tagból áll, tagjait az Akadémia
elnöke kéri fel a tisztség betöltésére. Az Akadémia el-
nöke a tagok közül egyidejûleg kijelöli a kuratórium
elnökét is. A kuratórium tagjainak megbízatása 3 évre
szól, és legfeljebb egy alkalommal – ismételt elnöki
felkérés alapján – újra betölthetô.

(3) A Bolyai-kuratórium mûködésével összefüggô titkár-
sági feladatokat az MTA Titkárságának az Akadémia
elnöke által kijelölt szervezeti egysége látja el.

(4) A Bolyai-kuratórium évenként állapítja meg az Aka-
démia elnöke által megjelölt keret erejéig az ösztön-
díjban részesíthetôk számát.

(5) A Bolyai-ösztöndíjakra vonatkozó pályázat benyújtá-
sának éves rendjét és feltételrendszerét, az értékelés
szabályait, továbbá a kuratórium szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát a Bolyai-kuratórium dolgozza ki, és
az Akadémia Elnöksége hagyja jóvá.

(6) A kuratórium elnöke a pályázat meghirdetésérôl, a be-
nyújtott pályázatok elbírálásáról évenként beszámol az
Akadémia Elnökségének.

(7) Az Akadémia az MTAtv. 3. §-ában foglaltak végre-
hajtására a tudományos utánpótlás biztosítására, vala-
mint a tudományos kutatói munka ösztönzésére to-
vábbi támogatásokat nyújthat.”

10. Az Alapszabály 11. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 11. §
Az Országgyûlési beszámoló és a Kormánytájékoztató el-
készítését az Akadémia elnöke a fôtitkár közremûködésé-
vel szervezi meg. A beszámoló és a tájékoztató összeállí-
tását a kutatóhelyek, a köztestület és a titkársági szervezet
tagjai a felkérésnek megfelelôen adatok szolgáltatásával,
elemzések készítésével és minden más szükséges módon
kötelesek segíteni.”

11. Az Alapszabály 12. § (3) – (4) bekezdéseinek helyébe a
következô rendelkezés lép:
„Asz. 12. §
(3) Külsô taggá az az életvitelszerûen külföldön élô tudós
választható, aki nem vagy nem csak magyar állampol-
gár, magát magyarnak vallja, tudományát elismerten
és különösen magas színvonalon, alkotó módon mûve-
li, és szoros kapcsolatot tart a magyar tudományos
élettel.

(4) Tiszteleti taggá az a külföldi (nemmagyar állampolgár
vagy többes állampolgár; illetve külföldön élô magyar
állampolgár) tudós választható, aki szaktudományát
nemzetközileg kiemelkedô színvonalon mûveli, és aki
a magyar tudomány különleges megbecsülésére tart-
hat számot.”

12. Az Alapszabály 13. § (2)-(3) bekezdései helyébe a kö-
vetkezô rendelkezés lép:
„Asz. 13. §
(2) A tagjelölést az Akadémia tudományos osztályai vég-
zik. Tagjelöltekké azok válnak, akik elegendô számú
ajánlást kaptak a hazai akadémikusoktól. Külsô tagok-
ra külsô tagok is tehetnek ajánlást: az Akadémikusok
Gyûlése az (5) bekezdés alapján e körben további sza-
bályokat állapíthat meg. A jelöltséghez szükséges aján-
lások számát és az egy-egy tag által adható ajánlások
számát a tagajánlások elôtt az Elnökség határozza meg.

(3) Az osztályok hazai akadémikusai titkos szavazással
rangsorolják a tagjelölteket. Az errôl a rangsorról dön-
tô szavazást nem lehet megismételni, de ha két vagy
több jelölt szavazatszáma azonos, az e jelöltek közöt-
ti rangsorról újra kell szavazni. A rangsorról döntô sza-
vazás szabályait az osztályok ügyrendje tartalmazza.
A közös akadémiai jelölôlistára azok a tagjelöltek ke-
rülnek rá, akik az osztályokon a szavazatok több mint
felét megszerezték.”

13. Az Alapszabály 14. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 14. §
(1) Akadémikus egy idôben csak egy tudományos osz-
tálynak lehet a tagja.

(2) Minden új akadémikus ahhoz az osztályhoz tartozik,
amely a tagságra javasolta. Ha a javaslattevôk több
osztályhoz is tartoznak, a megválasztott akadémikus
annak az osztálynak lesz a tagja, amelyik az ajánláso-
kat – az akadémikussá jelölés céljából – befogadta.

(3) A tiszteleti és a külsô tag ahhoz a tudományos osz-
tályhoz tartozik, amelyik a tagságra jelölte.

(4) Ha az akadémikus a kutatásai során tudományterületet
változtat, indoklással kérheti másik osztályba való át-
sorolását.”

14. Az Alapszabály 15. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 15. §
A hazai akadémikusoknak minden akadémiai ciklus kez-
detén írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy osztályuk
mely tudományos bizottságának (bizottságainak) munká-
jában kívánnak részt venni. A hazai akadémikusok nyilat-
kozatuk alapján vagy felkérésre más osztályok tudomá-
nyos bizottságainak a munkájában is részt vehetnek.”

15. Az Alapszabály 16. § (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a
következô rendelkezés lép:
„Asz. 16. §
(1) A hazai akadémikus szavazati joggal vesz részt a Köz-
gyûlésen, valamint annak a tudományos osztálynak,
tudományos bizottságnak (bizottságoknak), osztály-
közi tudományos bizottságnak, doktori bizottságnak,
továbbá annak a területi bizottságnak az ülésein,
amelynek tagja.

(3) Az Akadémia külsô és tiszteleti tagja tanácskozási jog-
gal vehet részt az Akadémia e § (1) bekezdésében fel-
sorolt testületeinek ülésein. A tudományos osztályok
tájékoztatják ôket az osztályülésekrôl és egyéb prog-
ramjaikról.
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(4) Az Akadémia rendes és levelezô tagja köteles a meg-
választása után egy éven belül székfoglaló elôadást tar-
tani. Az akadémikus köteles az Akadémia munkájá-
ban folyamatosan részt venni és tudományos munká-
járól az Akadémia kérésére tájékoztatást adni. A 70
évesnél idôsebb tag önkéntes feladatvállalásként vesz
részt az Akadémia munkájában.”

16. Az Alapszabály 17. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 17. §
Az akadémikusi tiszteletdíj folyósításának felfüggeszté-
sére a vonatkozó jogszabályban, illetve a felfüggesztés
részletes eljárási szabályainak rögzítésére vonatkozóan az
Akadémia elnökének külön határozatában foglaltak az irá-
nyadók.”

17. Az Alapszabály 19. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 19. §
(1) A nem akadémikus köztestületi tagok részt vehetnek
azokban a munkákban és – az osztály által meghatá-
rozott zárt osztályülések kivételével – azokon a ren-
dezvényeken, amelyeket a szakterületük szerint illeté-
kes tudományos osztály, tudományos bizottság és az
a területi bizottság szervez, amelynek földrajzi terüle-
tén mûködnek.

(2) A tudományos osztály, a tudományos és területi bi-
zottságok figyelme kiterjed azoknak a nem akadémi-
kus köztestületi tagoknak a munkásságára, akiknek ak-
tívan közre kell mûködniük ezeknek a szervezeteknek
a tevékenységében.

(3) A nem akadémikus köztestületi tagoknak szavazati jo-
guk van közgyûlési képviselôik megválasztásában.
A nem akadémikus köztestületi tagok a köztestület
bármelyik tisztségére megválaszthatók, kivéve, ha jog-
szabály vagy az Alapszabály és Ügyrend ettôl eltérô-
en rendelkezik.”

18. Az Alapszabály 20. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 20. §
A köztestületi tagság a tagnak az Akadémia illetékes tu-
dományos osztályához címzett lemondó nyilatkozatával, a
tag halálával, illetve jogszabályban meghatározott esetben
szûnik meg.”

19. Az Alapszabály 21. § (1) bekezdése helyébe a követke-
zô rendelkezés lép:
„Asz. 21. §
(1) Felfüggeszthetô a köztestületi tagsága annak, akit
bûncselekmény szándékos elkövetése miatt a bíróság
jogerôsen szabadságvesztés büntetésre ítélt, vagy ha a
felfüggesztésre egyébként jogszabályban vagy a vo-
natkozó akadémiai szabályozásban meghatározott ok
bekövetkezett. A felfüggesztés idôtartama – jogsza-
bály eltérô rendelkezésének a hiányában – azonos a
szabadságvesztés büntetés (felfüggesztett szabadság-
vesztés esetén az eredményesen eltelt felfüggesztés,
ellenkezô esetben a kiszabott büntetés) idôtartamával,
ha pedig az ítélet ezt meghaladó idôtartamú jogerôs
közügyektôl való eltiltás mellékbüntetést is tartalmaz,
akkor a felfüggesztés ennek lejártáig tart.”

20. Az Alapszabály 22. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 22. §
A köztestületi tag írásbeli nyilatkozatban (az indokok
megjelölésével) kérheti a tudományos osztálytól tagságá-
nak szüneteltetését. A szüneteltetésre okot adó körülmé-
nyek elhárulásával a köztestületi tag kérheti tagságának
helyreállítását.”

21. Az Alapszabály 23. § (2) bekezdése helyébe a követke-
zô rendelkezés lép:
„Asz. 23. §
(2) A köztestületi külsô tagság iránti jelentkezést írásban,
az MTA Titkárság határon túli magyarok titkársági fel-
adataiért felelôs szervezeti egységéhez kell benyújta-
ni. A jelentkezô a nyilatkozat kitöltésével elfogadja,
hogy a rendelkezésre bocsátott adatait a köztestületi
jelentkezés, ezt követôen a köztestületi tagság fenn-
tartása érdekében az Akadémia illetékes testülete, szer-
vezete kezelje.”

22. Az Alapszabály 24. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 24. §
(1) Az MTA doktora címet az Akadémia annak ítélheti
oda, aki
a) tudományos fokozattal rendelkezik,
b) az általa mûvelt tudományszakot a tudományos fo-
kozat megszerzése óta is eredeti tudományos ered-
ményekkel gyarapította,

c) tudományszakának mértékadó hazai és nemzetkö-
zi tudományos körei elôtt ismert és elismert, kie-
melkedô tudományos kutatói munkásságot fejt ki,

d) tudományos eredményeit doktori mûben foglalja
össze.

(2) Az Akadémia Doktori Tanácsa (a továbbiakban: Dok-
tori Tanács) az MTA Doktori szabályzatát maga dol-
gozza ki, amelyet a Közgyûlés hagy jóvá. A Doktori
szabályzat az MTA doktora cím megszerzéséhez az (1)
bekezdésben jelzetteken túl további feltételeket hatá-
rozhat meg. A Doktori Tanács Eljárási szabályzatát és
ügyrendjét maga dolgozza ki, amelyet az Akadémia
Elnöksége hagy jóvá.

(3) A Doktori Tanács elnöke a doktori eljárást akkor in-
dítja meg, ha a kérelmezô igazolta, hogy tudományos
fokozattal rendelkezik, kérelméhez csatolta az Akadé-
mia tudományos osztályai által meghatározott és a vo-
natkozó szabályzatokban ismertetett követelmények
teljesítését igazoló mellékleteket, és azt a szellemi al-
kotását, amely mint kiemelkedô tudományos teljesít-
mény az MTA doktora cím odaítélésének az alapjául
szolgál, valamint rendelkezésre bocsátotta a kérelme-
zô publikációira és hivatkozásaira vonatkozó, ellenôr-
zött tudománymetriai adatait.

(4) A doktori eljárás az alábbi, egymást követô szaka-
szokból áll:
a) a kérelem benyújtása,
b) a doktori habitusvizsgálat, azaz a kérelmezô tudo-
mányos tevékenységének, személyi alkalmasságá-
nak minôsítése, amelynek során véleményezô a
tudományos bizottság, javaslattevô a tudományos
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osztály (interdiszciplináris eljárás esetén az illeté-
kes osztályok), és a Doktori Tanács dönt,

c) bírálatra és védési eljárásra bocsátás, amelyrôl a
Doktori Tanács dönt,

d) a doktori mû bírálata, amelyet három szakmailag
illetékes bíráló végez,

e) a nyilvános vitára bocsátás, amelyre a három bírá-
ló tesz javaslatot, a vitára bocsátásról a Doktori Ta-
nács dönt,

f) a nyilvános vita, amelynek során a három bíráló
véleményez, és a bíráló bizottság a tudományos
osztálynak javaslatot tesz a cím odaítélésre,

g) a cím odaítélése, amelyre az illetékes tudományos
osztály tesz javaslatot a Doktori Tanácsnak, amely
dönt a cím odaítélésérôl.

(5) Az eljárás megindítása esetén a Doktori Tanács a tu-
dományos teljesítmény elbírálására a kérelmet átadja a
kérelmezô által megnevezett tudományos osztálynak.

(6) Ha a kérelmezô a tudományos teljesítmény elbírálására
több tudományágat jelöl meg (inter- vagy multidiszcip-
lináris kérelem), a Doktori Tanács két (legfeljebb há-
rom) osztályt kér fel illetékességük megállapítására. Az
illetékes osztályok közül az egyik osztály „befogadó”, a
másik (többi) „közremûködô” osztályként vesz részt az
eljárásban. Vitás esetben az osztályoknak az eljárásban
betöltött szerepérôl a Doktori Tanács dönt.

(7) A Doktori Tanács az eljárás bármelyik szakaszában
szakértôket kérhet fel véleményezésre. Az általuk ké-
szített szakértôi véleményt – amennyiben az a doktori
mûre vonatkozik – a kérelmezôvel ismertetni kell, és
lehetôvé kell tenni számára, hogy arra vonatkozóan
észrevételeket tegyen.

(8) A Doktori Tanács az odaítélt címet visszavonhatja, ha
azt állapítja meg, hogy a kérelmezô más szellemi al-
kotását saját tudományos teljesítményként feltüntetve,
a doktori eljárásban részt vevôket megtévesztette (ér-
demtelenség). Eljárása során a Doktori Tanács az
ugyanabban az ügyben bíróság által hozott, jogerôs íté-
letben foglaltakat köteles figyelembe venni. A Dokto-
ri Tanács a határozat meghozatala elôtt meghallgatja a
doktori cím viselôjét.

(9) A Doktori Tanács bármely határozatának felülvizsgá-
lata csak abban az esetben kérhetô, ha az eljárás során
eljárási szabályokat sértettek meg, és ez a szabálysér-
tés az eljárásban hozott döntés eredményét befolyá-
solhatta.

(10) Az eljárási szabály megsértése miatt benyújtott felül-
vizsgálati kérelmet a Doktori Tanács háromtagú
Ügyrendi Bizottsága vizsgálja meg.

(11) Az Ügyrendi Bizottság elnökét és további két tagját a
Doktori Tanács a Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tályának javaslata alapján, akadémikus vagy az MTA
doktora címmel vagy azzal egyenértékû tudományos
fokozattal rendelkezô köztestületi tagok közül vá-
lasztja háromévi idôtartamra. A bizottsági tagság egy
alkalommal megújítható.

(12) Ha az Ügyrendi Bizottság az eljárásban hozott döntés
eredményét befolyásoló eljárási szabály megsértését
állapítja meg, a Doktori Tanács hatályon kívül helye-

zi határozatát, és rendelkezik a szabálysértéssel érintett
eljárási szakasztól kezdve az eljárás megismétlésérôl
vagy új eljárás lefolytatásáról. Amennyiben az Ügy-
rendi Bizottság eljárási szabály megsértését nem álla-
pítja meg, vagy a szabálysértés a döntés eredményét
érdemben nem befolyásolta, a felülvizsgálati kérelmet
el kell utasítani.

(13) A doktori eljárás során felmerülô etikai vétségek miatt
benyújtott felülvizsgálati kérelmet a Tudományetikai
Bizottság vizsgálja meg. Az etikai vétség kivizsgálá-
sának és az etikai eljárás lefolytatásának részletes
rendjét a Tudományetikai kódex és a Tudományetikai
Bizottság ügyrendje tartalmazza.

(14) A Doktori Tanács mûködésével összefüggô titkársági
feladatokat az MTA Titkárságának szervezeti egysé-
geként mûködô Doktori Tanács Titkársága látja el.

23. Az Alapszabály 25. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 25. §
(1) A doktori tiszteletdíj folyósításának felfüggesztésére
a vonatkozó jogszabályban és az Akadémia elnökének
külön rendelkezésében foglaltak az irányadók. A köz-
testületi munka megítélésénél – a 70 éven felüli MTA
doktorai kivételével – a köztestületi tagságot figye-
lembe kell venni.

(2) A tudományos teljesítmény és a köztestületi munka
megítélésének szempontjait az Akadémia elnöke az
egyes tudományszakok sajátosságaira és a Doktori Ta-
nács elnökének véleményére is figyelemmel külön
rendelkezésben határozhatja meg.”

24. Az Alapszabály 26. § (1) és (4) bekezdései helyébe a kö-
vetkezô rendelkezés lép:
„Asz. 26. §
(1) A Közgyûlés nem akadémikus közgyûlési képviselôit
a köztestület nem akadémikus tagjai három évre vá-
lasztják meg, a három év elteltével a képviselôk – egy
alkalommal – újraválaszthatók.”

(4) A Közgyûlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet-
nek a kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek
(fô)igazgatói.”

25. Az Alapszabály 27. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 27. §
(1) A Közgyûlés kizárólagos, át nem ruházható hatáskö-
rei:
a) elfogadja az Akadémia mûködésével kapcsolatos
stratégiai elveket, és az Akadémia szervezetérôl és
mûködésérôl szabályzatot alkot (Alapszabály);

b) elfogadja az Akadémia vagyongazdálkodásával
kapcsolatos szabályokat, és dönt az Akadémia
tulajdonában lévô ingatlanok elidegenítésének,
megterhelésének, alapítványba vagy gazdasági tár-
saságba nem pénzbeli hozzájárulásként való bevi-
telének és használatba adásának elveirôl;

c) megvitatja és elfogadja az Országgyûlés számára
készülô beszámoló koncepcióját;

d) szakmai testületek elôterjesztése alapján véleményt
nyilvánít a hazai tudomány és a társadalom alap-
vetô fontosságú kérdéseirôl;
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e) az Akadémia elnökének elôterjesztése alapján jó-
váhagyja a következô évi akadémiai költségvetés
irányelveit;

f) a Felügyelô Testület jelentése alapján jóváhagyja
az elôzô évrôl szóló éves költségvetési beszámo-
lót;

g) megválasztja az elnököt, az alelnököket, a fôtitkárt,
a fôtitkárhelyettest és az e törvényben, valamint az
Alapszabályban meghatározott más tisztségvi-
selôket;

h) megválasztja az Akadémia Vagyonkezelô Testü-
letének, Doktori Tanácsának, Felügyelô Testüle-
tének, Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának és
Tudományetikai Bizottságának a tagjait;

i) megválasztja az AKT és az Akadémia Elnöksé-
gének a Közgyûlés által választandó tagjait;

j) meghatározza a Vagyongazdálkodási irányelveket;
k) véleményt nyilvánít az Akadémia elnökének az Aka-
démia 50 millió forint értéket meghaladó tárgyi esz-
közeinek vagy ingatlanvagyonának elidegenítésére,
megterhelésére vonatkozó tájékoztatójáról;

m) dönt költségvetési szerv alapításáról, megszün-
tetésérôl, átalakításáról, átsorolásáról;

n) megállapítja a Közgyûlés által választott vezetôk,
valamint az MTAtv-ben és az Alapszabályban
meghatározott testületek felelôsségét;

o) jóváhagyja az MTA Doktori szabályzatát;
p) megvitatja az elnök és az Elnökség, valamint az
Alapszabályban meghatározott testületek beszá-
molóját.

(2) A Közgyûlés a tisztségviselôket és a közgyûlési állan-
dó bizottságok tagjait titkos szavazással három évre
választja. A tisztségviselôk újraválasztása az MTAtv.-
ben és a jelen Alapszabályban meghatározott keretek
között történik. Az elnök e megbízatását azon a napon
nyeri el teljes joghatállyal, amelyen a Közgyûlés a
tisztségre megválasztotta. Az elnök megbízatása köz-
gyûlési döntés alapján azon a napon szûnik meg, ami-
kor a Közgyûlés az elnöki tisztségre az MTAtv-ben
foglaltak szerint új személyt választ. Ekkor a lejárt
(megszûnt) megbízatású elnök a folyamatban lévô
ügyeket a Közgyûlés döntésétôl számított 15 napon
belül (átadás-átvételi eljárás keretében) köteles átadni
az elnöki megbízatást elnyert személynek. Az Akadé-
mia fôtitkára és fôtitkárhelyettese, valamint alelnökei
megbízatásának kezdetére és lejártára az elôbbieket ér-
telemszerûen alkalmazni kell.

(3) A választást jelölôbizottság készíti elô. A jelölôbizott-
ságnak 22 tagja van; minden tudományos osztály két
tagot választ: egyet a hazai akadémikusok közül, egyet
pedig az osztály nem akadémikus közgyûlési képvise-
lôi közül. A bizottság elsô ülésén – tagjai közül – meg-
választja az elnökét és a titkárát.

(4) A jelölôbizottság feladata a tisztségviselôk megvá-
lasztásában az, hogy befolyásolás nélkül felmérje a
Közgyûlés tagjainak akaratát, és annak megfelelô je-
lölteket állítson.

(5) A jelölôbizottság kidolgozza eljárási szabályzatát (kü-
lönösen a jelöltállítás és jelölt-elôterjesztés eljárási
rendjét), amelyet az Elnökség hagy jóvá. A jelölôbi-

zottság adminisztratív munkájával kapcsolatos teen-
dôket az MTA Titkárság illetékes szervezeti egységé-
nek vezetôje látja el.

(6) A választást követô elsô ülésen – amelynek összehí-
vásáról az Akadémia elnöke gondoskodik – a köz-
gyûlési állandó bizottságok tagjai maguk közül elnö-
köt, a Doktori Tanácsnál társelnököt és mindkét eset-
ben (amennyiben szükséges) titkárt választanak.

(7) Jogszabály eltérô rendelkezésének hiányában nemmi-
nôsül az akadémiai költségvetési szerv alapításával,
megszüntetésével, átalakításával, átsorolásával kap-
csolatos döntésnek:
a) az akadémiai költségvetési szerv nevének, székhe-
lyének, telephelyének megváltozása;

b) az akadémiai költségvetési szerv jogállásával vagy
mûködésével kapcsolatosan jogszabályban megha-
tározott változás átvezetése;

c) az akadémiai költségvetési szervek üzemeltetési
vagy pénzügyi-gazdasági feladatainak más akadé-
miai költségvetési szerv általi ellátásáról szóló irá-
nyítószervi döntés.

(8) A közgyûlési bizottsági üléseket a bizottság elnöke
hívja össze; az alakuló ülés összehívására az Akadé-
mia elnöke jogosult. A bizottsági tagok egyharmada a
napirend megjelölésével maga is összehívhatja a bi-
zottságot, ha a bizottság összehívására vonatkozó ja-
vaslatuknak a bizottság elnöke (alakuló ülés esetén az
Akadémia elnöke) nem tesz eleget.

(9) A közgyûlési állandó bizottságok tevékenységét eljá-
rási szabályzat és ügyrend szabályozza. A bizottságok
eljárási szabályzatukat és ügyrendjüket – megalakulá-
suk után legfeljebb 3 hónappal – jóváhagyásra az El-
nökség elé terjesztik.

(10) A közgyûlési állandó bizottságok évente beszámolnak
tevékenységükrôl a Közgyûlésnek.”

26. Az Alapszabály 28. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 28. §
(1) A megválasztott testületek eljárási szabályzatát és
ügyrendjét – amely nem lehet ellentétes a jelen Alap-
szabályban és az Ügyrendben foglaltakkal – a testületek
maguk alkotják meg, és azokat – jogszabály vagy az
akadémiai Alapszabály és Ügyrend eltérô rendelkezé-
sének hiányában – az Akadémia Elnöksége hagyja jóvá.

(2) A döntéshozó testületek szavazási módját a jelen Alap-
szabály Mellékletének II. fejezete tartalmazza.”

27. Az Alapszabály 29. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 29. §
(1) A Doktori Tanács feladata a Magyar Tudományos
Akadémia doktora (MTA doktora) cím megszerzésé-
re vonatkozó eljárás szakmai, ügyrendi és tudománye-
tikai felügyelete, az eljárás egyes szakaszaiban esedé-
kes döntések meghozatala és a cím odaítélése a cím
megszerzésének feltételeit teljesítô személyek számá-
ra, továbbá az Alapszabály és a Doktori szabályzat
szerinti érdemtelenség esetén a cím visszavonása az-
zal, hogy ügyrendi kérdésben az Ügyrendi Bizottság,
tudományetikai vétség elkövetése esetén a Tudomá-
nyetikai Bizottság jár el.
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(2) A Doktori Tanácsnak 22 tagja van. A tanács tagjává az
Akadémia hazai tagja vagy az MTA doktora címmel,
vagy azzal egyenértékûnek minôsített tudományos fo-
kozattal rendelkezô köztestületi tag választható.

(3) A Doktori Tanács tagjait a tudományos osztályok je-
lölik, osztályonként egy fôt az Akadémia hazai tagjai
közül, egy fôt a köztestület nem akadémikus, de MTA
doktori címmel rendelkezô tagjai közül. A tudományos
osztályok osztályonként két póttagot (egy akadémikust
és egy MTA doktort) is jelölnek. A tagokat és a pótta-
gokat három évre választják, és a tag legfeljebb egy
alkalommal újraválasztható.”

28. Az Alapszabály 30. § (3) bekezdése, (4) bekezdés d)
pontja és (6) bekezdése helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 30. §
(3) A Felügyelô Testületnek 7, a gazdálkodásban, a pénz-
ügyekben és a tudományszervezésben jelentôs szakis-
merettel, tapasztalattal rendelkezô választott tagja van,
akik közül legalább 4 a köztestület tagja. A tagokat –
a jelölôbizottság ajánlása alapján – három évre vá-
lasztják, és tagok legfeljebb egy alkalommal újravá-
laszthatók. A Felügyelô Testület maga választja meg
elnökét a köztestületi tagok közül.

(4) A Felügyelô Testületnek nem lehet tagja:
d) aki az AKT vagy az AKT szakbizottságának a tagja.

(6) Ha az Akadémia alapvetô vagyoni érdekei ezt megkö-
vetelik, a Felügyelô Testület javasolhatja az elnöknek
az Elnökség vagy a Közgyûlés összehívását. Ameny-
nyiben e javaslat megtétele után hat héten belül az el-
nök nem hívja össze az Elnökséget vagy a Közgyûlést,
a Felügyelô Testület a napirend megjelölésével ezt
megteheti.”

29. Az Alapszabály 31. § helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Asz. 31. §
(1) A testület feladata az Akadémia vagyoni érdekeinek
hatékony érvényesítését szolgáló gazdálkodás elôse-
gítése. Ennek keretében a Vagyonkezelô Testület kü-
lönösen a következô feladatokat látja el:
a) a Közgyûlés által elfogadott Vagyongazdálkodási
irányelvek alapján kidolgozza és karbantartja az
Akadémia Vagyongazdálkodási és vagyonhaszno-
sítási szabályzatát;

b) a Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási sza-
bályzatban foglaltaknak megfelelôen kidolgozza az
akadémiai intézmények vagyonhasználatának és
vagyonhasznosításának szabályait;

c) a Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási sza-
bályzatban rögzített elvek és hatáskörök keretei kö-
zött – az Akadémia elnökének a vagyon érté-
kesítésével kapcsolatban jogszabályban és a jelen
Alapszabályban rögzített jogosítványait nem érint-
ve – véleményezi az Akadémia vagyonát érintô el-
adásra, beszerzésre vagy cserére vonatkozó, a Köz-
gyûlés által meghatározott értékhatár feletti elôter-
jesztéseket;

d) véleményezi a szellemi vagyon kezelésére vonat-
kozó eljárásokat.

(2) A Vagyonkezelô Testületnek 7 tagja van. A testület
tagjának olyan személy választható, aki a vagyonke-
zeléshez megfelelô képzettséggel, végzettséggel és
szakismerettel, valamint tapasztalattal rendelkezik.
A megválasztásnak nem feltétele a köztestületi tagság.
A megbízás három évre szól. A testület tagjai egy al-
kalommal újraválaszthatók. A Vagyonkezelô Testület
tagjai maguk közül választják meg a testület elnökét.

(3) A Vagyonkezelô Testület saját mûködési szabályzatot
és ügyrendet dolgoz ki. A Vagyonkezelô Testület
szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik.
A Vagyonkezelô Testület titkársági feladatainak ellá-
tásáról az MTA Titkársága gondoskodik.

(4) A Vagyonkezelô Testület szükség esetén külsô szak-
értôt is igénybe vehet.

(5) A Vagyonkezelô Testület évente köteles beszámolni
tevékenységérôl a Közgyûlésnek.”

30. Az Alapszabály 32. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 32. §
(1) A Tudományetikai Bizottság feladata, hogy a tudomá-
nyos kutatás szabadságának, a tudományos közélet
tisztaságának védelmében állást foglaljon tudománye-
tikai elvi kérdésekben.

(2) A Tudományetikai Bizottságnak 22 tagja van. A Tu-
dományetikai Bizottság tagjait a tudományos osztá-
lyok jelölik, osztályonként egy fôt az Akadémia rendes
vagy levelezô tagjai közül, egy fôt pedig a köztestület
nem akadémikus tagjai közül. Ugyanazon személy
legfeljebb két alkalommal választható a Tudománye-
tikai Bizottság tagjává.

(3) A Tudományetikai Bizottság konkrét ügyekben is el-
járhat, ha mind a panasztevô, mind pedig az a személy,
akivel szemben a panaszt benyújtották, írásban kije-
lenti, hogy aláveti magát a bizottság eljárásának. Az
Akadémia köztestületének tagjai, az MTA doktora
címre pályázók, a doktori eljárásban közremûködôk és
a Tudományetikai kódexben meghatározott személyek
kötelesek alávetni magukat a bizottság eljárásának.
A bizottság ilyen esetekben szakértô véleményét is
meghallgathatja, és azt figyelembe veheti.

(4) A Tudományetikai Bizottság titkársági feladatait az
MTA Titkárság (külön szabályozás szerint illetékes)
szervezeti egysége látja el.”

31. Az Alapszabály 33. § (1) és (3) bekezdései helyébe a kö-
vetkezô rendelkezés lép:
„Asz. 33. §
(1) A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság feladata az
Akadémia és intézményei kiadói politikájának az ösz-
szehangolása, a könyv- és folyóirat-kiadás támogatá-
sára elkülönített költségvetési forrásokkal való haté-
kony gazdálkodás elôsegítése.

(3) A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságnak tizenhat tag-
ja van. Elnökét és – az egyes tudományos osztályok ál-
tal jelölt – 11 akadémikus könyvfelelôst a Közgyûlés
választja meg. Az Akadémia Elnöki Titkárságának ve-
zetôje, az Akadémiai Könyvtár fôigazgatója, az MTA
Titkárság gazdasági vezetôje, az Akadémiai Kiadó Zrt.
képviselôje tanácskozási joggal vesz részt a bizottság
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munkájában. A bizottság titkársági feladatait az MTA
Titkársága látja el.”

32. Az Alapszabály 34. § (2) bekezdése helyébe a követke-
zô rendelkezés lép:
„Asz. 34. §
(2) A területi bizottság tagjainak megválasztott nem aka-
démikus köztestületi tagok szavazati joggal vesznek
részt a területi bizottság ülésein.”

33. Az Alapszabály 37. §-a bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„Asz. 37. §
(1) Az Akadémia Ügyrendjét a Közgyûlés fogadja el. Az
Akadémia Ügyrendjének elfogadásához és módosítá-
sához a határozatképes Közgyûlésen jelen levô szava-
zásra jogosultak több mint felének az „igen” szavaza-
tára van szükség.

(2) Az Alapszabály vagy Ügyrend módosítása csak akkor
lehetséges, ha ez a Közgyûlés összehívásakor szerepel
a napirendi pontok között.”

34. Az Alapszabály 38. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 38. §
(1) A tudományos osztály az Akadémia köztestületi struk-
túrájának alapegysége. Új tudományos osztály létre-
hozásáról, meglévô tudományos osztályok átszerve-
zésérôl, összevonásáról, megszüntetésérôl a Köz-
gyûlés dönt.

(2) Az Akadémia tudományos osztályai a következôk:
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
III.Matematikai Tudományok Osztálya
IV.Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI.Mûszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
IX.Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
X. Földtudományok Osztálya
XI.Fizikai Tudományok Osztálya

(3) A tudományos osztály a hazai akadémikus tagok közül
három évre osztályelnököt és osztályelnök-helyet-
tes(eke)t választ. A megbízatás idejének lejártával a
tisztséget betöltôk egy alkalommal újraválaszthatók.

(4) Az osztályülést az osztályelnök hívja össze, ô elnököl
azon. Az osztályelnök köteles összehívni az osztály-
ülést, ha ezt az osztály szavazati jogú tagjainak leg-
alább 20%-a írásban kéri.

(5) Az osztályelnök képviseli a tudományos osztályt, ösz-
szehangolja az osztályhoz tartozó tudományos bizott-
ságok munkáját, beszámol az osztálynak az elnökségi
ülések napirendjére kerülô kérdésekrôl és az Elnökség
határozatairól, valamint a két osztályülés között meg-
tett intézkedésekrôl, megküldi jóváhagyásra az Elnök-
ségnek az osztályügyrendet, illetôleg annak módosítá-
sait, tájékoztatja az Akadémia elnökét vagy illetékes
alelnökét az osztálynak a más osztályok vagy az Aka-
démia egésze szempontjából is jelentôs tevékenységé-
rôl és állásfoglalásairól.

(6) Több osztályt érintô tudományok fejlôdését az Aka-
démia érintett osztályai együttesen segítik elô.

(7) A tudományos osztály az alábbi formákban ülésezik:
a) az osztály hazai akadémikusainak zárt osztály-
ülése;

b) az osztály szavazati joggal rendelkezô tagjainak
(hazai akadémikusok és nem akadémikus köz-
gyûlési képviselôk) zárt osztályülése;

c) az osztály szavazati és tanácskozási jogú tagjainak
(hazai akadémikusok; nem akadémikus közgyûlé-
si képviselôk; külsô és tiszteleti tagok; az osztály
tudományos bizottságainak elnökei; az osztályhoz
tartozó kutatóközpontok és önálló kutatóintézetek
fôigazgatói és igazgatói) ülése;

d) korlátozottan nyílt osztályülés: osztályhoz tartozó
köztestületi tagok részvételével zajló osztályülés;

e) nyílt osztályülés: az osztály által meghatározottak
szerint széles körben nyílt osztályülés.

(8) A tudományos osztály ülésein az osztály által megha-
tározottak szerint állandó meghívottak is részt vehet-
nek.”

35. Az Alapszabály 39. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 39. §
(1)A tudományos osztály
a) figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudomá-
nyágban folyó tudományos tevékenységet;

b) közremûködik az akadémiai kutatóközpontok és
az ezek szervezeti egységeiként mûködô kutatóin-
tézetek, valamint az önálló jogi személy kutató-
intézetek (a továbbiakban: önálló kutatóintézet)
munkájának értékelésében; valamint a kutatóköz-
pontok és önálló kutatóintézetek igazgatóinak ki-
választásához szükséges véleményezési eljárás-
ban;

c) számon tartja a tudományág kutatóhelyeit, egyete-
mi és más tudományos mûhelyeit, továbbá az eze-
ken kívül mûködô kutatókat;

d) kapcsolatot tart a tudományághoz tartozó tudomá-
nyos társaságokkal;

e) tudományos üléseket szervez;
f) állást foglal és véleményt nyilvánít a tudományág
körébe tartozó vagy a tudományág szempontjából
jelentôs tudományos, tudománypolitikai, kutatás-
szervezési és személyi kérdésekben;

g) az Akadémia elnökének vagy az AKT-nek a felké-
résére állást foglal és véleményt nyilvánít a tu-
dományág területét kutató akadémiai kutató-
központok (intézeteit is magába foglaló), önálló
kutatóintézetek és támogatott kutatócsoportok te-
vékenységérôl;

h) kidolgozza az MTA doktora cím elnyerésének az
osztályra vonatkozó követelményrendszerét, köz-
remûködik az MTA doktora tudományos cím oda-
ítélése tárgyában megindult eljárásokban;

i) az illetékességi körébe tartozó köztestületi tagok
felvételével, besorolásával, nyilvántartásával, fel-
függesztésével, lemondásával kapcsolatos felada-
tokat is ellátja;

j) lebonyolítja az osztály által az AKT-ba és a Köz-
gyûlés állandó bizottságaiba küldendô tagok jelö-
lésének eljárását;
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k) kapcsolatot tart a határon túli magyar tudomá-
nyosság képviselôivel, a köztestület külsô tagjai-
val;

l) dönt az osztály illetékességi (feladat) körébe tarto-
zó díjak odaítélésérôl; javaslattevôként vagy véle-
ményezési jogkörben az osztály illetékességi köré-
be tartozó, de nem az osztály által adományozott
díjak odaítélésében is közremûködhet.

(2) A tudományos osztály önállóan, de a Közgyûlés hatá-
rozatai, iránymutatásai szerint jár el, hozza meg dön-
téseit.

(3) A tudományos osztály – esetleg szakértôk részvételé-
vel – osztályülésen tárgyalja meg a tudományág kér-
déseit és eredményeit, valamint az osztályt érintô kö-
zéleti, szervezeti és mûködési kérdéseket.

(4) Kizárólag az osztályülés hatáskörébe tartozik
a) a tudományos osztály elnökének és elnökhelyet-
tesének (elnökhelyetteseinek) megválasztása és fel-
mentése, beszámolójának jóváhagyása;

b) kizárólag az osztály erre jogosult tagjainak (ren-
des, levelezô és külsô tagok) ajánlásával a levele-
zô tagságra, a rendes tagságra, a külsô tagságra és
a tiszteleti tagságra való javaslattétel, a külön aka-
démiai szabályozásban foglaltak szerint;

c) az osztályülések állandó meghívottjainak megha-
tározása;

d) az MTA doktora tudományos cím odaítélését célzó
eljárásokban az illetékes tudományos bizottság
és/vagy doktori bizottság kijelölése, ezen bizott-
ságok közremûködésével a kérelmezô doktori habi-
tusának – azaz tudományos munkásságának és szak-
mai alkalmasságának – az értékelése, javaslattétel a
Doktori Tanács számára a kérelmezô habitusának
megítélésére, a szakmailag illetékes bírálókra és a
bírálóbizottságra, továbbá a bírálóbizottságnak a
nyilvános vita lefolytatása után készített véleménye
alapján javaslattétel a Doktori Tanács számára az ér-
demi döntésre;

e) tudományos bizottság, osztályközi tudományos
bizottság, állandó bizottság, eseti bizottság és
doktori bizottság létesítése, elnevezésének, tudo-
mányterületi illetékességének és szavazati jogú
tagjai számának meghatározása, a bizottságok
megszüntetése; tudományos bizottsági munka-
bizottság és albizottság létrehozásának jóváha-
gyása;

f) a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsággal egyet-
értésben a tudományos osztály könyv- és folyóirat-
kiadási politikájának kialakítása, és a tudományos
osztály számára tervezett, illetôleg rendelkezésre
álló keretösszegen belül döntés könyvek és folyó-
iratok támogatásáról;

g) az osztály és a tudományos bizottságok beszámo-
ló jelentéseinek és a tudományági helyzetelem-
zéseknek a jóváhagyása, továbbá az osztály véle-
ményének kinyilvánítása a hozzájuk tartozó aka-
démiai kutatóközpontok (intézeteit is magába
foglaló), önálló kutatóintézetek és támogatott ku-
tatócsoportok munkájáról;

h) az osztályügyrend elfogadása;

i) meghatározott feladat ellátására állandó vagy ese-
ti bizottság létrehozása, megszüntetése, más osz-
tálylyal vagy nem akadémiai szervvel, intéz-
ménnyel közös feladatot ellátó közös bizottság lét-
rehozásának, megszüntetésének jóváhagyása;

j) tagok jelölése akadémiai bizottságokba.
(5) Osztályközi tudományos bizottságokról és osztályhoz
tartozásukról az alapító osztályok közösen döntenek.”

36. Az Alapszabály 40. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 40. §
(1) A tudományos bizottság az Ügyrendben részletezen-
dô módon és célból, a tudományos osztály által létre-
hozott olyan testület, amely egy vagy több, egymás-
hoz közel álló szakterület képviselôit magába foglaló
egység. A tudományos osztály az osztályügyrendben
vagy a bizottság létrehozásakor egyedi döntésben
meghatározhatja a bizottság létszámát és a bizottság
összetételének alapelveit (tudományterületi képviselet
arányai; MTA doktorok aránya stb.).

(2) A tudományos bizottság ellátja az Akadémia feladata-
iból következô és az osztály megbízásából a szakterü-
letre jutó teendôket.

(3) A bizottság
a) figyelemmel kíséri az általa gondozott tudományág
fejlôdését és hazai helyzetét;

b) tudományos üléseket szervez;
c) állást foglal és véleményt nyilvánít a tudományág
körébe tartozó vagy a tudományág szempontjából
jelentôs tudományos, tudománypolitikai, kutatás-
szervezési és személyi kérdésekben;

d) ha a tudományos osztály(ok) felkéri(k), véleményt
nyilvánít a szakterületén mûködô akadémiai kutató-
központok és intézeteik, az önálló kutatóintézetek
és támogatott kutatócsoportok tevékenységérôl;

e) a szakterület nevében javaslatot tesz a tudományos
osztály könyv- és folyóirat-kiadási tervére;

f) részt vesz az MTA doktora cím odaítélésére indult
eljárásokban, nyilatkozik a kérelmezô habitusáról,
a doktori eljárásban az Alapszabály szerinti véle-
ményezési jogkört gyakorolja, ezáltal segíti a tu-
dományos osztályt javaslatának a kialakításában.

(4) Az Akadémia rendes és levelezô tagjai, valamint a
nem akadémikus közgyûlési képviselôk tagjai azok-
nak a bizottságoknak, amelyek hatókörébe tudomá-
nyos tevékenységük besorolható (a nem akadémikus
közgyûlési képviselôk annak a bizottságnak, amely-
nek köztestületi tagjai ôket képviselônek választották).
A hazai akadémikus korlátlan számú tudományos bi-
zottságnak lehet tagja, azzal, hogy szavazati joggal
összesen legfeljebb három bizottságban (tudományos
bizottság és osztályközi tudományos bizottság együt-
tesen) rendelkezik, bele nem értve a doktori bizottsá-
got. A tudományos bizottságok többi tagját a szakte-
rülethez tartozó köztestületi tagok választják meg. Tu-
dományos bizottsági tagválasztásnál az akadémikus
kizárólag egy bizottságban szavazhat, abban, amelyet
ebbôl a célból elôzetesen megjelölt. A tudományos bi-
zottság tagjainak megbízatása három évre szól, és a ta-
gok korlátlan alkalommal újraválaszthatók.
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(5) A tudományos bizottság önállóan, de a Közgyûlés és
az illetékes tudományos osztály határozatai, iránymu-
tatásai szerint jár el, hozza meg döntéseit.

(6) A tudományos bizottság – szükség szerint szakértôk
részvételével – bizottsági ülésen tárgyalja meg szak-
területe kérdéseit és eredményeit, valamint a bizottsá-
got érintô közéleti, szervezeti és mûködési kérdéseket.

(7) A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha a szavazati
joggal bíró tagoknak több mint a fele jelen van. A bi-
zottság ülésén (a távollévôk közötti szavazás kivételé-
vel) a szavazásra jogosultak számából a tartósan kül-
földön tartózkodók számát és a 70 éven felülieket, ha
nincsenek jelen, le kell vonni. A határozathozatal az
ügyrend elfogadása és módosítása esetében a jelen lé-
vô, szavazásra jogosultak kétharmados szótöbbségé-
vel, egyébként – az ügyrend eltérô rendelkezésének hi-
ányában – a jelen lévô, szavazásra jogosultak egyszerû
szótöbbségével történik. Szavazategyenlôség esetén a
bizottság elnökének szavazata dönt.

(8) A tudományos bizottsági ülés kizárólagos hatáskörébe
tartozik
a) a tudományos bizottság elnökének, elnökhelyet-
teseinek és titkárának megválasztása és felmentése,
a bizottság elnöki beszámolójának a jóváhagyása,

b) a szakterületre vonatkozó helyzetelemzések jóvá-
hagyása,

c) kapcsolattartás az Akadémia területi bizottságai-
nak szakbizottságaival,

d) a szakterületre vonatkozó könyv- és folyóirat-kia-
dási javaslat elfogadása,

e) a tudományos osztály számára készülô javaslatok
megvitatása és elfogadása,

f) az Ügyrend 11. § (2) bekezdése szerinti közremû-
ködés a köztestületbe való felvételi eljárásban,

g) a bizottsági ügyrend elfogadása.
(9) A bizottsági ülés a tagok közül hároméves idôtartam-
ra megválasztja a bizottság elnökét, elnökhelyetteseit
és titkárát. A megválasztott tisztségviselôk mandátu-
muk lejártával egy alkalommal újraválaszthatók.

(10) A tudományos osztály elnöke nem választható meg tu-
dományos bizottság, osztályközi tudományos bizott-
ság vagy doktori bizottság elnökének.

(11) A bizottsági elnök hívja össze a bizottsági ülést, el-
nököl az ülésen, képviseli a bizottságot, beszámol a
bizottságnak a két ülés között végzett tevékenységé-
rôl, megküldi a tudományos osztálynak a bizottsági
ügyrendet és módosításait, tájékoztatja a tudományos
osztály elnökét a bizottság más bizottságok vagy az
osztály egésze szempontjából is jelentôs tevékenysé-
gérôl.

(12) A tudományos bizottság feladatai ellátására – a tudo-
mányos osztály jóváhagyásával –munkabizottságokat
és albizottságokat hozhat létre.”

37. Az Alapszabály 41. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 41. §
(1)Az Elnökség üléseit az Akadémia elnöke hívja össze
és vezeti. Az Elnökség akkor határozatképes, ha sza-
vazati jogú tagjainak több mint a fele jelen van. Hatá-
rozatait az Elnökség a jelen lévô tagok több mint a fe-

lének „igen” szavazatával fogadja el. Szavazategyen-
lôség esetén az elnök szavazata dönt. Az Akadémia
tagjainak megválasztásával kapcsolatos kérdésekben
csak az Elnökség akadémikus tagjai szavazhatnak. Az
Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a
Magyar Rektori Konferencia elnökét, az Akadémia
Doktori Tanácsának elnökét, az OTKA elnökét, a ha-
táron túli magyar tudományosság képviseletében a
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
elnökét és a Magyar Tudomány folyóirat fôszerkesz-
tôjét.

(2) Az Elnökség segíti a Közgyûlés elôkészítését és lebo-
nyolítását. Megvitatja a Közgyûlés napirendjére szánt
javaslatokat, a végleges javaslatokat a Közgyûlés elé
terjeszti, és – ha szükséges – a Közgyûlés számára vé-
leményezi a Közgyûlés lefolytatásával kapcsolatos
ügyrendi javaslatokat. Az Elnökség kizárólagos, át
nem ruházható hatáskörébe tartozik minden olyan dön-
tés és eljárás, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály
nem utal más szerv (személy) hatáskörébe. Így - külö-
nösen - az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik,
hogy:
a) elfogadja az Országgyûlésnek benyújtandó beszá-
molót;

b) elfogadja a Kormány részére készített tájékoztatót;
c) meghatározza a tudománypolitikai elveket;
d) jóváhagyja az Akadémia Vagyongazdálkodási és
vagyonhasznosítási szabályzatát;

e) véleményt nyilvánítson az Akadémia elnökének az
Akadémia 25 millió forintot elérô, de 50 millió fo-
rint értéket meg nem haladó tárgyi eszközeinek (in-
gatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok; gé-
pek, berendezések, felszerelések; jármûvek; tenyé-
szállatok; befejezetlen beruházás és felújítás;
beruházásra és felújításra adott elôlegek) vagy ér-
tékhatártól függetlenül ingatlanvagyonának elide-
genítésére, megterhelésére vonatkozó tájékozta-
tójáról;

f) jóváhagyja a Bolyai-kuratórium szervezeti és
mûködési szabályzatát.

(3) Az Elnökség közremûködik a tudományos osztályok
között felmerülô viták rendezésében.

(4) Az Elnökség tesz javaslatot a Közgyûlésnek új tudo-
mányos osztály vagy területi bizottság létesítésére,
meglévô osztály, területi bizottság átszervezésére,
megszüntetésére.

(5) Az Akadémia rendes és levelezô tagjainak választása-
kor a betölthetô helyeket – a tudományágak fejlôdését
nyomon követve és arányos képviseletük elvét érvé-
nyesítve – az Elnökség osztja el a tudományos osztá-
lyok között.

(6) Az Elnökség dönt – a tudományos osztályok javaslata
alapján – az Akadémia által kiadandó díjak, kitünteté-
sek odaítélésérôl, egyéb díjakra pedig javaslatot tesz.

(7) Az Akadémia elnökének felkérésére vagy saját kezde-
ményezésre az Elnökség állást foglal a több tudom-
ányágat érintô tudományos, tudománypolitikai, társa-
dalmi kérdésekben.

(8) Az Elnökség feladatainak ellátására állandó, eseti és
interdiszciplináris bizottságokat hozhat létre.”
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38. Az Alapszabály 42. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 42. §
(1) A Vezetôi Kollégium az Elnökség döntéseit elôkészí-
tô testület, amely közremûködik az Akadémia és az
akadémiai kutatóhálózat operatív irányítását igénylô
feladatok végrehajtásában.

(2) Az Elnökség három nem akadémikus választott tagja
közül egy tag évenkénti rotációban tagja a Vezetôi
Kollégiumnak. A vezetôi kollégiumi tagság sorrend-
jérôl a nem akadémikus választott elnökségi tagokkal
való konzultáció után az elnök dönt.

(3) A Vezetôi Kollégium döntést hoz mindazokban a kér-
désekben, amelyeket az Elnökség és a Közgyûlés a
Vezetôi Kollégium döntési jogkörébe utal, így külö-
nösen:
a) segíti az elnököt a Közgyûlés elôkészítésében;
b) határozatban rögzíti az Akadémia alelnökeinek az
Akadémia elnöke által meghatározott munkameg-
osztás szerinti állandó feladatait;

c) véleményezi a jóléti intézmények alapításához,
megvásárlásához, a jóléti szolgáltatások hosszú tá-
vú nyújtására irányuló szerzôdések megkötését;

d) dönt a nem költségvetési szerv jogállású jóléti in-
tézmények megalapításáról, átszervezésérôl és
megszüntetésérôl;

e) megvizsgálja az Akadémia számára felajánlott
adományokat jogszerûség, per- és tehermentesség,
fenntarthatóság, esetleges egyszeri ráfordítás és fo-
lyamatos fenntartatási, mûködési, ôrzési költség
szempontjából, továbbá dönt a felajánlott adomá-
nyok elfogadásáról vagy visszautasításáról;

f) jóváhagyja az Akadémia gazdasági társaságokban
lévô részesedésének értékesítését,

g) jóváhagyja az MTA Titkárság Szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát.

(4) A Vezetôi Kollégium szükség szerint, de legalább ha-
vonta ülésezik, az ülést az Akadémia elnöke vezeti, és
az elnök tesz írásos javaslatot az ülés napirendjére is.
A napirendjavaslat tárgyában a tagok módosítást, ille-
tôleg kiegészítést javasolhatnak. Az elnök napirendi
javaslatát és a hozzátartozó dokumentációkat a Veze-
tôi Kollégium tagjainak legalább három munkanappal
az ülés kezdete elôtt meg kell kapniuk. A Vezetôi Kol-
légium ülésére a témának megfelelôen szakértôk is
meghívást kaphatnak.

(5) A Vezetôi Kollégium akkor határozatképes, ha tagja-
inak több mint a fele jelen van. A Vezetôi Kollégium
döntéseit a jelenlévô tagok több mint a felének szava-
zatával hozza meg. Ha egy döntéssel a Vezetôi Kollé-
gium legalább négy tagja nem ért egyet, kérhetik, hogy
az elnök terjessze az ügyet az Elnökség elé.

(6) A Vezetôi Kollégium megtárgyalja az Elnökség ülése
elé terjesztendô ügyeket.

(7) A Vezetôi Kollégium – döntéseinek elôkészítésére –
állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre. E bizott-
ságok feladatait a Vezetôi Kollégium határozza meg,
és dönt a megszüntetésükrôl.

(8) A Vezetôi Kollégium állandó bizottságai – amennyi-
ben az MTAtv vagy az Alapszabály másként nem ren-

delkezik – az elnök által kijelölt alelnök vezetésével
mûködnek, a bizottságok tagjai a tudományos osztályok
által háromévi idôtartamra delegált egy-egy köztestüle-
ti tag és a bizottság elnöke által felkért szakértôk.

(9)A Könyvtári Bizottság, a Vezetôi Kollégium által
meghatározott feladatok mellett, ellátja az Akadémiai
Könyvtár és – az AKT-val együttmûködve – az aka-
démiai kutatóközpontok és kutatóintézetek szak-
könyvtáraiban az egységes katalógusrendszer kialakí-
tásának szakmai felügyeletét. A könyvtárak vezetôi
kötelesek a bizottság számára a felügyelet körében kért
tájékoztatást megadni.

(10) A Szociális Bizottság, a Vezetôi Kollégium által meg-
határozott feladatok mellett, elemzi a köztestületi ta-
gok munka- és életkörülményeit és – szükség esetén –
javaslatot tesz azok javítására. A köztestület minden
tagja, az Akadémia minden szervezete, szerve, intéz-
ménye köteles megadni a bizottságnak a feladatai el-
látásához szükséges tájékoztatást.”

39. Az Alapszabály 43. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 43. §
(1) Az elnök képviseli az Akadémiát, eljár és dönt a jog-
szabály vagy az Alapszabály és az Ügyrend által meg-
határozott kérdésekben, illetve mindazon ügyekben,
amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály és az Ügy-
rend nem utal más feladat- és hatáskörbe.

(2) Az elnök kizárólagos, át nem ruházható hatáskörei:
a) az akadémiai költségvetési szervek és az Akadé-
mia egyéb intézményei igazgatójának, fôigazgató-
jának kinevezése (megbízása) és felmentése (meg-
bízásának visszavonása); a kutatóközpont szerve-
zeti egységeként mûködô intézet vezetôjének
kinevezésével (megbízásával) és annak visszavo-
násával kapcsolatos részletes szabályokat az Aka-
démia elnökének külön rendelkezése tartalmazza;

b) az Akadémia által alapított (irányítása alatt álló)
költségvetési szervek gazdasági vezetôjének kine-
vezése (megbízása) és felmentése (megbízásának
visszavonása);

c) az Akadémia mint központi költségvetési fejezet
költségvetésének tervezésére és végrehajtására vo-
natkozó alapelvek meghatározása;

d) a Vagyonkezelô Testület véleményének ismereté-
ben döntés az akadémiai vagyonelemek értékesí-
tésérôl; az Akadémia ingó- vagy ingatlan-vagyon-
elemeinek elidegenítésérôl, megterhelésérôl; 50mil-
lió forint értékhatár feletti elidegenítésrôl,
megterhelésrôl az elnök a Közgyûlést, a 25–50 mil-
lió értékû elidegenítés, megterhelés esetén az El-
nökséget tájékoztatja;

e) az Alapszabályban meghatározott kivételekkel a
Közgyûlés összehívása;

f) Vezetôi Kollégium állásfoglalásainak (vélemé-
nyeinek) jóváhagyása;

g) meghatározott feladatok ellátására állandó vagy
eseti bizottságok létrehozása;

h) az Akadémia nevét viselô megyei tudományos tes-
tület megalakulásának jóváhagyása, ilyen testület
megszüntetése;
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i) kutatócsoportok létrehozása;
j) az Akadémia által alapított magyar és idegen
nyelvû folyóiratok alapítói jogainak gyakorlása.

(3) Az elnök gondoskodik a Közgyûlés határozatainak
végrehajtásáról. Feladatai egy részének ellátásával – a
Közgyûléssel szemben fennálló felelôsségének fenn-
maradása mellett – idôlegesen a fôtitkárt, a fôtitkárhe-
lyettest vagy az alelnököket is megbízhatja.

(4) Az elnök irányítja az Akadémia mint központi költ-
ségvetési fejezet költségvetése tervezésének és végre-
hajtásának a feladatait. E feladatai során a fôtitkár köz-
remûködésével gondoskodik a költségvetési tervezés
elôkészítésérôl, figyelemmel kíséri a tervezés folya-
matának alakulását, és tárgyal a Kormány, az Ország-
gyûlés és a minisztériumok illetékeseivel. Az elnök
gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott költ-
ségvetési irányítási jogokat.

(5) Az Akadémia vagyona tekintetében az elnök gondos-
kodik a Közgyûlés, az Elnökség és a Vezetôi Kollégi-
um döntéseinek operatív végrehajtásáról.

(6) Az elnök gyakorolja az MTA Titkárságán közszolgá-
lati vagy munkajogviszonyban állók tekintetében a
munkáltatói jogokat. A (4) bekezdésben meghatáro-
zott irányítási jogokat és a munkáltatói jogokat (vagy
azok meghatározott részét) a külön elnöki rendelke-
zésben foglaltak szerint átruházhatja.

(7) Az elnök a vonatkozó jogszabályban és a jelen Alap-
szabályban foglaltak szerint dönt a vagyon értékesíté-
sérôl, megterhelésérôl, megszerzésérôl.

(8) Az elnök akadályoztatásán cselekvôképtelenségét
vagy az ügyek aktualitásának idôtartama alatt való el-
érhetetlenségét, illetôleg akadályozottságát kell érteni.
Ilyen esetekben a fôtitkár a törvény erejénél fogva he-
lyettesíti az elnököt. Szabadság, külföldi út és egyéb,
a személyes elérhetôséget akadályozó tényezô esetén
a fôtitkár köteles konzultálni az elnökkel az elnöki jog-
körben meghozott döntések elôtt.

(9) Az elnök – az alelnökök, a fôtitkár és a fôtitkárhelyet-
tes segítségével – gondoskodik az Országgyûlés szá-
mára készülô beszámoló és a Kormány számára ké-
szülô éves tájékoztató összeállításáról, az Ország-
gyûlés számára készített beszámoló koncepciójának a
Közgyûlés elé terjesztésérôl. Az Elnök gondoskodik
továbbá e dokumentumoknak az Országgyûléshez, il-
letôleg a Kormányhoz való benyújtásáról, miután az
Elnökség elfogadta ôket.

(10) Az alelnökök az elnök által meghatározott munka-
megosztás szerint látják el feladataikat. A munkameg-
osztás állandó feladatait elnökségi állásfoglalásban
vagy vezetôi kollégiumi határozatokban rögzítik. Az
elnök helyettesítésével járó eseti feladatokra az alel-
nökök közvetlenül, szóban vagy írásban kapnak fel-
kérést. Az alelnökök tevékenységét az Akadémia tisz-
teletdíjjal ismeri el, amelynek mértékét az Elnökség
határozza meg.

(11) Meghatározott feladatok ellátására az elnök állandó
vagy eseti bizottságokat hozhat létre.

(12) Az elnök – jogszabály eltérô rendelkezésének hiányá-
ban – közvetlenül is felkérheti az Akadémia bármelyik
szervét, szervezetét, intézményét, köztestületi tagját,

köztisztviselôjét, közalkalmazottját, munkavállalóját
meghatározott feladat elvégzésére, és részt vehet az
Akadémia bármelyik osztályának, bizottságának, szer-
vének, szervezetének az ülésén.

(13) Az elnök a saját és az Elnökség tevékenységérôl min-
den évben beszámol a Közgyûlésnek. A Közgyûlés az
elnöki és az elnökségi beszámoló elfogadásáról hatá-
rozatban dönt.

(14) Az elnök munkáját az Akadémia tevékenységét és
mûködését hosszú távon és alapjaiban meghatározó
döntések meghozatalában a hattagú Stratégiai Taná-
csadó Testület segíti. A Testület tagjai: egy tag a ma-
tematikai és természettudományok, egy tag az élettu-
dományok, egy tag a társadalomtudományok szakte-
rületének kiemelkedô hazai vagy külföldi képviselôje.
A Testület két tagja az iparban jelentôs kutatási-fej-
lesztési tevékenységet végzô vállalat (szervezet) elis-
mert vezetô munkatársa; egy tagja a pénzügyi-köz-
gazdasági szakterület elismert szakértôje.

(15) A Stratégiai Tanácsadó Testület tagjait az elnök kéri
fel. Tagságuk az elnöki kinevezéssel keletkezik, meg-
bízatásuk határozott idôre, a kinevezô elnök mandátu-
mának idôtartamára szól. A testület tagjait munkáju-
kért külön díjazás nem illeti meg.”

40. Az Alapszabály 44. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 44. §
(1) A fôtitkár alapfeladata, hogy az MTAtv., a jelen Alap-
szabály és Ügyrend, valamint a Közgyûlés határoza-
tai és az elnök iránymutatásának keretei között vezes-
se az MTA Titkárságát (a továbbiakban Titkárság), és
azon keresztül irányítsa az Akadémia köztestületi és
intézethálózati adminisztrációjának a mûködését.

(2) A fôtitkár tevékenységérôl, kiemelten a kutatóhálózat
mûködésérôl és eredményeirôl minden évben beszá-
mol a Közgyûlésnek. A Közgyûlés a beszámoló elfo-
gadásáról határozatban dönt.

(3) A fôtitkár (az elnök által rá átruházott irányítási és
munkáltatói jogkörének keretei között) közvetlenül is
felkérheti az Akadémia bármelyik szervét, szerveze-
tét, intézményét, köztestületi tagját, köztisztviselôjét,
közalkalmazottját, munkavállalóját meghatározott fel-
adatok elvégzésére, és állandó vagy eseti bizottságokat
hozhat létre.

(4) A fôtitkár
a) közremûködik az Országgyûlés részére készülô be-
számoló és a Kormány részére készülô tájékoztató
kidolgozásában;

b) részt vesz az Akadémia egész mûködését érintô tu-
dománypolitikai elvek, programok kialakí-
tásában;

c) részt vesz a Közgyûlés határozatainak végrehaj-
tásában;

d) az elnök által meghatározott, átruházott jogkörben
gyakorolja az Asz. 43. § (6) bekezdése szerinti irá-
nyítási és munkáltatói jogokat;

e) elnöke az AKT-nek;
f) az Akadémia elnöke részére segítséget nyújt az
MTA Titkárságán a külön jogszabály szerinti bel-
sô kontrollrendszerek megszervezéséhez;
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g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a
Közgyûlés és az elnök megbízza.

(5) A fôtitkárhelyettes alapfeladata a fôtitkár munkájának
a segítése. A fôtitkár és a fôtitkárhelyettes munka-
megosztásának állandó elemeit a Vezetôi Kollégium
határozatba foglalhatja. Eseti feladatok ellátására a fô-
titkárhelyettest az elnök vagy a fôtitkár kérheti fel.”

41. Az Alapszabály 45. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 45. §
(1) A területi bizottságok az Akadémia földrajzi területek
szerint szervezett egységei. Bizottsági terület megosz-
tásáról és területek összevonásáról a Közgyûlés szó-
többséggel dönt.

(2) Az Akadémia területi bizottságai:
a) az MTADebreceni Területi Bizottsága (DAB; mû-
ködési területe: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szol-
nok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

b) az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB; mû-
ködési területe: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves,
Nógrád megye)

c) az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB; mûködé-
si területe: Baranya, Somogy, Tolna és részben Za-
la megye)

d) az MTA Szegedi Területi Bizottsága (SZAB; mû-
ködési területe: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád
megye)

e) az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB;
mûködési területe: Fejér, Gyôr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye és
részben Zala megye).

(3) A területi bizottságok illetékességi területükön
a) kiemelt szerepet játszanak
1. a régió tudományos életének szervezésében, tu-
dománypolitikai stratégiája kidolgozásában,

2. az új tudományos eredmények közvetítésében a
társadalom számára,

3. az MTA és felsôoktatási intézmények közötti
harmonikus együttmûködésben,

4. a regionális, megyei és városi önkormányza-
tokkal, a megyei kamarákkal és a regionális fej-
lesztési tanácsokkal való együttmûködésben,

5. a régiók kutatóhelyei K+F tevékenységének,
hasznosításra váró eredményeinek és szabad
kutatási kapacitásainak bemutatásában,

6. a gazdasági vállalkozások K+F igényeinek köz-
vetítésében a kutatóhelyek számára,

7. a regionális innovációs partnerközvetítésben, a
hazai és a nemzetközi pályázati együttmûködés
elôsegítésében,

8. a környezô országok interregionális együtt-
mûködésében;

b) figyelemmel kísérik és segítik az ott folyó tudo-
mányos tevékenységet;

c) támogatják a tudományos utánpótlás nevelését, pá-
lyázatokat írnak ki;

d) tudományos munkákat jelentetnek meg;
e) szak- és munkabizottságokat hoznak létre, melyek
tudományos üléseket szerveznek;

f) bizottságaik révén kapcsolatot építenek ki és tarta-
nak fenn a tudományos osztályokkal és azok tudo-
mányos bizottságaival;

g) nemzetközi kapcsolatokat építhetnek ki más orszá-
gok, különösen a régióval szomszédos körzetek ku-
tatóival.

(4) A területi bizottságok alanyi jogú tagjai a területen la-
kóhellyel rendelkezô és/vagy dolgozó hazai akadémi-
kusok (további korlátozás nélkül) és megbízatásuk idô-
tartamára a nem akadémikus közgyûlési képviselôk;
választott tagjai azok a nem akadémikus köztestületi
tagok, akiket az ott dolgozó nem akadémikus köztes-
tületi tagok a bizottság szervezeti szabályzatának meg-
felelôen taggá választanak. A bizottságok tudományos
tevékenységet folytató, de tudományos fokozattal nem
rendelkezô szakembereket szavazati joggal nem ren-
delkezô, tanácsokozási jogú résztvevôként jogosultak
munkájukba bevonni.

(5) A területi bizottság hazai akadémikus tagjai közül há-
romévi idôtartamra elnököt választ. A területi bizottság
elnöke és tisztségviselôi megbízatásuk lejártával egy
alkalommal újraválaszthatók.

(6) A hazai területi bizottságok elnökei – maguk közül –
meghatározott, de a megválasztott személy mandátu-
mán nem túlnyúló idôszakra egy tagot választanak az
Akadémia Elnökségébe. A választáson a területi bi-
zottságok legalább négyötödének képviselve kell len-
nie. A választás titkosan, a jelenlévô területi bizottsá-
gi elnökök több mint a felének „igen” szavazatával tör-
ténik.

(7) A területi bizottság ülését a bizottság elnöke hívja ösz-
sze, és elnököl az ülésen. A bizottság elnöke képvise-
li a területi bizottságot, hangolja össze a szakbizottsá-
gok és munkabizottságok munkáját, számol be a bi-
zottságnak a két ülés között végzett tevékenységérôl,
küldi meg az Elnökségnek a bizottság szervezeti sza-
bályzatát és módosításait, tájékoztatja az Akadémia El-
nökségét tevékenységük lényeges elemeirôl.

(8) A területi bizottságok szervezetének és mûködésének
részletes szabályait szervezeti és mûködési szabályza-
tuk határozza meg. A szervezeti és mûködési szabály-
zatot és módosításait a területi bizottság kétharmados
szótöbbséggel fogadja el.

(9) Az Akadémia a Kárpát-medencei magyar tudományos
közélet támogatására a környezô országokban is léte-
síthet és fenntarthat bizottságokat. E bizottságok az ot-
tani törvényeknek megfelelôen munkálkodnak a ma-
gyar tudományos élet szervezésén, és kapcsolódnak be
a magyar tudományos közéletbe.

(10) Az Akadémia határon túli területi bizottsága az MTA
Kolozsvári Területi Bizottsága (KAB; mûködési terü-
lete: Románia).”

42. Az Alapszabály 46. § (1) és (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezô rendelkezés lép:
„Asz. 46. §
(1) Kutatóközpontot meglévô vagy újonnan alapított ku-
tatóintézetekbôl lehet létrehozni. A kutatóközpont ala-
pítását az Akadémia elnöke, az AKT, meglévô kuta-
tóintézetek egyesülése esetén az adott intézetek igaz-
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gatói vagy leendô kutatóintézet esetén (az alábbiakban
részletezett módon) a kutatócsoport kezdeményezheti.
A tagintézetek igazgatóinak, illetve a kutatócsoport-
nak a javaslatát az AKT-hez kell eljuttatni. A javaslat
tartalmazza a kutatóközpont közfeladatait és azoknak
a vonatkozó jogszabály szerinti indokolását, szakmai
indokolást és a kutatóközpont hároméves pénzügyi ter-
vét. A javaslatot az AKT a maga véleményével együtt
továbbítja az Akadémia elnökének. Az Akadémia el-
nöke a javaslatra vonatkozóan kikéri a vonatkozó jog-
szabályban meghatározott közigazgatási szervek, az
Elnökség, a Vagyonkezelô Testület, és ha arra még
nem került sor, az AKT véleményét. Az Akadémia el-
nöke a javaslatot az elôbbiek szerint kikért vélemé-
nyekkel együtt a Közgyûlés elé terjeszti. Nem terjeszt-
hetô a Közgyûlés elé a javaslat, ha azt a jogszabályban
meghatározott kormányszervek vagy a Vagyonkezelô
Testület nem támogatja.

(3) Kutatóintézetek létrehozását az Akadémia elnöke köz-
vetlenül, az AKT, kutatócsoport vagy legalább har-
minc, tudományos fokozattal rendelkezô kutató az el-
nökhöz intézett javaslattal kezdeményezheti, amely
tartalmazza a kutatóintézet közfeladatait és azoknak a
vonatkozó jogszabály szerinti indokolását, szakmai in-
dokolást és a kutatóintézet hároméves pénzügyi tervét.
Az elnök kikéri a jogszabályban meghatározott kor-
mányszervek, az AKT, az Elnökség és a Vagyonkeze-
lô Testület álláspontját. Az Akadémia elnöke a javas-
latot az elôbbiek szerint kikért véleményekkel együtt a
Közgyûlés elé terjeszti. Nem terjeszthetô a Közgyûlés
elé a javaslat, ha azt a jogszabályban meghatározott
kormányszervek vagy a Vagyonkezelô Testület nem
támogatja.”

43. Az Alapszabály 47. § (1)-(3) bekezdései helyébe a kö-
vetkezô rendelkezés lép:
„Asz. 47. §
(1) Támogatott kutatócsoportok létrehozására az Akadé-
mia pályázatot hirdet. A pályázat tartalmát és formáját,
a döntési kritériumokat és a döntés mechanizmusát – a
jogszabályok és az AKT javaslata alapján – az Elnök-
ség határozza meg.

(2) A kutatócsoportok létrehozásáról – a támogatás idô-
tartamának és feltételeinek meghatározásával – az
Akadémia elnöke dönt. Az elnök a kutatócsoport tá-
mogatásának lejártával (az éves jelentéseket is figye-
lembe véve) dönt a mûködés további támogatásáról.

(3) A támogatott kutatócsoportok ügyeit a Támogatott Ku-
tatócsoportok Irodája (a továbbiakban: TKI) intézi.
A TKI szervezeti és mûködési szabályzatát a TKI igaz-
gatója készíti elô és terjeszti fel, a szabályzatot az AKT
hagyja jóvá.”

44. Az Alapszabály 48. § (1)-(3) bekezdései helyébe a kö-
vetkezô rendelkezés lép:
„Asz. 48. §
(1) Az AKT tagjainak megbízatása három évre szól.
A megbízatás kezdete az akadémiai tisztújítás idô-
pontjától egy évvel eltérô idôpontban van, kivéve a
testület elnökét, akinek elnöksége a fôtitkári megbíza-
tásával együtt keletkezik és jár le. Az AKT tagjainak
megbízatása egy alkalommal meghosszabbítható.

(2) Az AKT tagjai – a Kormány által delegált tagok kivé-
telével – köztestületi tagok. Az AKT tagjának nem je-
lölhetô olyan személy, aki akadémiai (önálló vagy
szervezeti egység) kutatóintézet vagy kutatóközpont
(fô)igazgatója és (fô)igazgatóhelyettese, továbbá aki
tagja a Vagyonkezelô Testületnek, a Felügyelô Testü-
letnek, a Felsôoktatási és Tudományos Tanácsnak
vagy az OTKA Országos Bizottságának.

(3) Az osztályok saját jelöltjüket belsô jelölési eljárás után
állítják. A jelöltre javaslatot tehet minden olyan kuta-
tóközpont, kutatóintézet és támogatott kutatócsoport,
amelynek fô szakterülete az osztályhoz tartozik. A ku-
tatóhely javaslatát annak vezetôje terjeszti be.”

45. Az Alapszabály 49. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 49. §
(1) Az AKT az üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de
legalább negyedévenként egyszer tartja. Az üléseket a
napirend megjelölésével az AKT elnöke hívja össze.

(2) Saját kezdeményezésén kívül az ülést az elnök köte-
les összehívni, ha azt az Akadémia elnöke kezdemé-
nyezi, vagy azt az AKT három tagja, vagy a Felügye-
lô Testület a napirend megjelölésével írásban kéri.

(3) Az AKT üléseire a napirend egyidejû megküldése mel-
lett az Akadémia elnökét is meg kell hívni.

(4) Az AKT üléseire az AKT elnöke meghívhatja az MTA
Titkárság illetékes munkatársait.

(5) Az AKT titkársági teendôit az MTA Titkársága végzi.
(6) Az ülés akkor határozatképes, ha az AKT tagjainak
több mint a fele jelen van. Az AKT határozatait sza-
vazattöbbséggel hozza.

(7) Az Akadémia elnökének kezdeményezésére az AKT
véleményezi a kutatóközpontok és önálló kutatóinté-
zetek alapítására, összevonására és megszüntetésére
vonatkozó javaslatokat.

(8) Az AKT javaslatot tehet arra, hogy az Akadémia el-
nöke mely tudományos osztályokat kérjen fel az egyes
kutatóhelyek szakmai munkájának értékelésére.

(9) Az Akadémia elnökének felkérésére az AKT javasla-
tot tehet az alapellátással összefüggô kutatóintézeti lét-
számgazdálkodás kérdéseiben.

(10) Az AKT és szakbizottságainak tevékenységéhez szük-
séges adminisztratív munkát azMTA Titkársága végzi.

(11) Az AKT tevékenységéért a Közgyûlésnek felel, tevé-
kenységérôl évente beszámol a Közgyûlésnek és az
AKVT-nek.”

46. Az Alapszabály 51. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 51. §
(1) Az Akadémia elnöke által az AKT-hoz tett elôter-
jesztés alapján a szakbizottságok javaslatot tesznek az
AKT-nek a tudományterületükhöz tartozó kutatóköz-
pontok, kutatóintézetek és támogatott kutatócsopor-
tok költségvetési támogatásának, beruházásának a ke-
reteire. Az elôterjesztéshez fûzött módosító javasla-
tokat írásban indokolják. A kutatóközpontok,
kutatóintézetek és támogatott kutatócsoportok költ-
ségvetési támogatásának és beruházásainak kereteirôl
– az AKT véleményének ismeretében – az Akadémia
elnöke dönt.

234 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 2011. december 20.



(2) A kutatóközpontok, az önálló kutatóintézetek és a tá-
mogatott kutatócsoportok éves jelentésének formáját az
AKT a szakbizottságok javaslata alapján hagyja jóvá.

(3) A kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek éves
jelentése alapján a külsô tanácsadó testületek értékelik
(elemzik) azok tevékenységét, és értékelésüket (elem-
zésüket) az illetékes szakbizottságnak továbbítják.
A támogatott kutatócsoportok éves jelentését a szak-
bizottságok értékelik. A kutatóhelyek értékelésének
során a szakbizottság kikéri az illetékes tudományos
osztályok véleményét. A tudományos osztályok szük-
ség esetén az illetékes tudományági bizottság vélemé-
nyét is kikérhetik.

(4) Az éves jelentéseket és a testületek értékelését (elem-
zését) az AKT a tudományos osztályok véleményének
figyelembevételével megtárgyalja és véleményezi. Az
AKT az éves jelentésrôl és az értékelésrôl kialakított
állásfoglalását az érintett kutatóhelyek tudomására
hozza. Az éves jelentéseket az Akadémia nyilvános-
ságra hozza.”

47. Az Alapszabály 52. § (3) bekezdése helyébe a követke-
zô rendelkezés lép:
„Asz. 52. §
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben megjelölt tagokat a tudo-
mányos osztály meghívja azokra az üléseire, amelye-
ken kutatóhálózati ügyeket is tárgyal.”

48. Az Alapszabály 54. § (2), (6) és (8) bekezdése helyébe a
következô rendelkezés lép:
„Asz. 54. §
(2) Az AKVT tagjai a kutatóközpontok fôigazgatói és az
önálló kutatóintézetek igazgatói. A támogatott kutató-
csoportok vezetôi maguk közül titkos szavazással vá-
lasztják meg képviselôiket az AKVT-be.

(6) Az AKVTmegvitatja a kutatóhálózat mûködtetésének
kérdéseit, és javaslatot tesz az AKT-nek. Állást foglal,
véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben, amely-
re az AKT felkéri, és kijelöli a munkáltatói tárgyaló-
csoportnak az Akadémiai Érdekegyeztetô Tanácsban
részt vevô képviselôit.

(8) Az AKVT három tudományterületi részének (fô)igaz-
gatói nyilvános jelölés után, tudományterületenként
külön-külön, titkos szavazással kijelölik – maguk kö-
zül – jelöltjeiket, akiket az MTAtv. 11. § (1) bekezdé-
se értelmében a Közgyûlés választ meg, hogy a tudo-
mányterületek kutatóközpontjait és kutatóintézeteit
képviseljék az Akadémia Elnökségében. Az így meg-
választott elnökségi tagok megbízatásának lejárta egy-
beesik az Elnökség megbízatásának lejártával, de leg-
feljebb (fô)igazgatói megbízatásuk idôtartamára szól.

49. Az Alapszabály 55. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 55. §
(1) A kutatóközpontok (ideértve annak intézeteit is), va-
lamint az önálló kutatóintézetek alapító okiratuknak
megfelelôen végzik közfeladataikat, és közremûköd-
nek az Akadémia közfeladatainak teljesítésében. Ezen
belül és a közfeladatokon túlmenôen azonban – elnyert
pályázataik és kutatási-fejlesztési szerzôdéseik által
behatárolt módon, alapító okiratukkal összhangban –
maguk határozzák meg tevékenységüket.

(2) A kutatási területükhöz tartozó kérdésekben részt vesz-
nek az Akadémia állásfoglalásainak és szakmai véle-
ményének kidolgozásában. Részanyagokat szolgáltat-
nak a kétévenként az Országgyûlés elé terjesztendô
akadémiai beszámolóhoz és az évente a Kormánynak
benyújtandó tájékoztatóhoz, továbbá felkérésre részt
vesznek ezek elkészítésében.

(3) A kutatóközpontok és intézeteik, valamint az önálló
kutatóintézetek gondoskodnak kutatóik szakmai fejlô-
désérôl. Szakterületükön részt vesznek a szakmai után-
pótlás nevelésében, és a felsôoktatási intézményekkel
kötött megállapodások szerint az oktatásból és a dok-
tori képzésbôl is kiveszik a részüket. A maguk terüle-
tén hozzájárulnak a tudományos gondolkodásmód ter-
jesztéséhez és a tudomány népszerûsítéséhez.

(4) A kutatóközpontok, valamint az önálló kutatóintéze-
tek – saját bevételeik mellett – az Akadémia vagyon-
ának egy-egy részével gazdálkodnak. Az Akadémia a
vagyon használatának tárgyában szerzôdést köt a ku-
tatóközpontjaival és az önálló kutatóintézeteivel, ame-
lyek kötelesek betartani az Akadémia vagyongazdál-
kodási és vagyonhasznosítási szabályait, a rájuk vo-
natkozó szerzôdést. Mûködésük keretei között –
lehetôség szerint – kötelesek a vagyont gyarapítani és
állagát megóvni. A kutatóközpontok és az önálló ku-
tatóintézetek kötelesek a szellemi vagyonnal való gaz-
dálkodásról szabályzatot készíteni, amely szervezeti
és mûködési szabályzatuk mellékletét képezi.

(5) A kutatóközpont és az önálló kutatóintézet vállalko-
zási tevékenységének rendjét, a munkamegosztást, a
vállalkozási eredmény felosztásának szabályait, to-
vábbá a kutatóközpont és a kutatóintézet az alaptevé-
kenységhez kapcsolódó, de nem kötelezô jelleggel
végzett tevékenységével kapcsolatos rendelkezéseket
– a vonatkozó jogszabályok szerint – a kutatóközpont
és az önálló kutatóintézet alapító okiratában, valamint
szervezeti és mûködési szabályzatában rögzíti.

(6) A kutatóközpont és az önálló kutatóintézet szervezetét
és mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabály-
zat határozza meg, amelyet az MTA Titkárság útmuta-
tása alapján az intézet (központ) készít el. A szerveze-
ti és mûködési szabályzat határozza meg a döntési és
irányítási struktúrát, valamint az irányításban és dön-
téshozatalban részt vevô testületi szerveket. A szerve-
zeti és mûködési szabályzatot az AKT hagyja jóvá.

(7) A kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek felett
az Akadémia elnöke irányítási és felügyeleti jogokat
gyakorol a külön jogszabályban foglaltak szerint.”

50. Az Alapszabály 56. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 56. §
(1) A kutatóközponti fôigazgatói és igazgatói, valamint az
önálló kutatóintézeti igazgatói tisztség betöltésére irá-
nyuló pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szol-
gáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldala, az Akadémia honlapja és az Akadémiai Értesí-
tô mellett külföldi pályázók által is elérhetô fórumon is
meg kell hirdetni.

(2) Az Akadémia elnöke a kutatóközponti fôigazgatói és
az önálló kutatóintézeti igazgatói munkakör ellátására
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alkalmas személy(ek) kiválasztására ajánlóbizottságot
hozhat létre. Az ajánlóbizottság közvetlenül az Akadé-
mia elnökének teszi meg javaslatát, aki dönt arról, hogy
az ajánlott személyek közül felkér-e valakit pályázat
benyújtására. A felkért személy(ek) az elbírálás során
nem élvez(nek) elônyt más pályázókkal szemben.

(3) Az AKT a (2) bekezdés szerinti fôigazgatói és önálló
igazgatói pályázat(ok) elbírálására egy-egy öttagú ese-
ti bizottságot kér fel. Az eseti bizottság négy tagjára
az illetékes szakbizottság tesz javaslatot, az eseti bi-
zottság egy tagját pedig az Akadémia elnöke delegál-
ja. Az eseti bizottság elnökét a bizottság tagjai közül az
AKT elnöke kéri fel. Az eseti bizottság javaslata elké-
szítése során kikéri az illetékes akadémiai osztály(ok)
és tudományos bizottság(ok) véleményét; valamint a
kutatóközpont (kutatóintézet) kutatóinak véleményét
is kikérheti.

(4) Az eseti bizottság a pályázókat rangsorolva jelentést
tesz az AKT-nek, és ennek alapján a fôtitkár javaslatot
tesz az elnöknek a kinevezendô jelölt(ek) személyére.

(5) A kutatóközpont szervezeti egységeként mûködô in-
tézet igazgatóját a kutatóközpont fôigazgatója az Aka-
démia elnökének egyetértésével bízza meg, illetve
vonja vissza vezetôi megbízását. Az egyetértés meg-
adása vagy elutasítása elôtt az Akadémia elnöke ki-
kérheti a tudományos osztályok és az AKT vélemé-
nyét. Az igazgatóval kapcsolatos további munkáltatói
jogok gyakorlására a vonatkozó jogszabályok, továb-
bá az Akadémia elnökének és a kutatóközpont fôigaz-
gatójának külön rendelkezései az irányadók.

(6) Az általános teljesítmény- és gazdálkodási követelmé-
nyeket a vonatkozó hatályos jogszabályok és az Aka-
démia szabályzatai, rendelkezései tartalmazzák, ezek-
hez járulhatnak a kutatóközpont (és intézetei), vala-
mint az önálló kutatóintézet szakterületébôl adódó
egyedi követelmények.

(7) Az (5) bekezdés szerinti teljesítménykövetelmények
között szerepelniük kell a kutatóközpont és kutatóin-
tézetei, valamint az önálló kutatóintézet közfeladatai-
nak mérhetô teljesítménymutatóira vonatkozó alapve-
tô vállalásoknak.

(8) Az akadémiai vezetô tisztségviselôk (kutatóközpon-
tok, kutatóintézetek, kisegítô- és egyéb intézmények
vezetôi) vonatkozásában a külön törvény szerinti ve-
zetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági végzettséggel
vagy képesítéssel egyenértékûnek minôsül az Akadé-
mia által szervezett vezetôképzô oktatáson szerzett ok-
levél. A külön jogszabály szerinti vezetési-szervezési,
pénzügyi-gazdasági végzettséget (képesítést) vagy az
azokkal egyenértékû, akadémiai vezetôképzô oktatás
szerinti képesítést a kinevezéstôl (megbízástól) számí-
tott egy éven belül kell megszerezni.”

51. Az Alapszabály 57. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 57. §
(1) A külsô tanácsadó testület létszáma legalább 5, legfel-
jebb 7 fô. Két (legfeljebb három) tagot az illetékes osz-
tály(ok), egy (legfeljebb két) tagot a kutatóközpont fô-
igazgatói és az önálló kutatóintézeti igazgatók véle-

ménye alapján az AKT, két (legfeljebb három) tagot
pedig a kutatóközpont (önálló kutatóintézet) jelöl, az
egymással való egyeztetés után. A testületben legalább
két nem magyar állampolgár (vagy kettôs állampol-
gárságú) tagnak kell lennie. A testület elnökét és tag-
jait az Akadémia elnöke kéri fel. Nem lehet a külsô ta-
nácsadó testület tagja az, aki ezen idôtartam alatt a ku-
tatóközponttal vagy kutatóintézettel közalkalmazotti
vagy munkajogviszonyban áll.

(2) Hasonló tudományterületen tevékenykedô kutatóköz-
pontok és kutatóintézetek tanácsadó testületeibe
ugyanaz a személy is jelölhetô. Ugyanaz a testület több
hasonló tudományterületen tevékenykedô kutatóköz-
pontot és kutatóintézetet is felügyelhet.

(3) A külsô tanácsadó testület az Akadémia elnökének
vagy az AKT felkérésére (a felkérô által meghatározott
idôszakonként és tartalommal) elemzi és véleményezi
(értékeli) a kutatóközpontok (intézeteit is magába fog-
laló) és az önálló kutatóintézetek szakmai jelentését,
munkáját. Az elemzés és véleményezés (értékelés)
részletes szabályait az Akadémia elnöke – az AKT vé-
leményének az ismeretében – határozza meg.”

52. Az Alapszabály 58. § (1) bekezdése helyébe a követke-
zô rendelkezés lép:
„Asz. 58. §
(1) Az MTA Titkársága önálló jogi személy, köztestületi
költségvetési szerv, amely ellátja a fejezetet irányító
szerv feladatai közül azokat, amelyekkel a fejezetet
irányító vezetô megbízza. Így
a) a Titkárság feladata, hogy az Akadémia választott
vezetôinek és köztestületi szerveinek munkáját tá-
mogatva elôsegítse az MTAtv.-ben megfogal-
mazott akadémiai feladatok megvalósítását.

b) A Titkárság látja el az Akadémia nemzetközi kap-
csolataiból eredô adminisztratív feladatokat.

c) A Titkárság az MTA testületeinek mûködéséhez
szükséges döntéseket elôkészítô, szervezô, össze-
hangoló, végrehajtó és ellenôrzô tevékenységet lát
el. Biztosítja a köztestületi tagok részére tagságuk-
ból eredô jogaik gyakorlásának a feltételeit.

d) A Titkárság hajtja végre a Közgyûlés, a közgyûlé-
si bizottságok, az Elnökség, a Vezetôi Kollégium,
annak állandó bizottságai, a Doktori Tanács, a tu-
dományos osztályok és bizottságok, valamint a Bo-
lyai-kuratórium mûködésével kapcsolatos felada-
tokat.

e) A Titkárság biztosítja az AKT és szakbizott-
ságainak mûködési feltételeit, készíti elô döntése-
it, és gondoskodik végrehajtásukról. Tartja a kap-
csolatot a kutatóhálózattal, és figyelemmel kíséri a
kutatási feltételek meglétét.

f) A Titkárság végzi el az akadémiai költségvetés
operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fe-
jezeti gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Át-
ruházott hatáskörben ellátja az MTA vagyonának
kezelésébôl adódó gazdálkodási és képviseleti fel-
adatokat.

g) A Titkárság segíti, irányítja és ellenôrzi az akadé-
miai intézmények pénzügyi, gazdasági munkáját.
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h) A Titkárság látja el a Doktori Tanács Titkárságá-
nak pénzügyi-gazdasági feladatait.

i) A Titkárság adományokat fogadhat el, hagyatékot
kezelhet a vonatkozó elnöki szabályozás szerint.”

53. Az Alapszabály 59. § (2)–(3) bekezdései helyébe a kö-
vetkezô rendelkezés lép:
„Asz. 59. §
(2) A könyvtár önálló jogi személy, köztestületi költség-
vetési szerv. Tevékenységét a fôigazgató irányítja.
A fôigazgatót – pályázat alapján – az Akadémia elnö-
ke bízza meg.

(3) A könyvtár az akadémiai kutatóközpontok és intéze-
teik, az önálló kutatóintézetek és támogatott kutatóhe-
lyek könyvtárai részére szakmai támogatást nyújt,
továbbá ezen könyvtárak vonatkozásában ellátja az
alapító okiratában meghatározott feladatokat, az aka-
démiai intézmények vonatkozásában gyakorolja az ott
meghatározott további hatásköröket.”

54. Az Alapszabály 60. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 60. §

(1) Az Akadémia és intézeteinek üzemeltetését segítô szerve-
zete, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ (a to-
vábbiakban MTA LGK), köztestületi költségvetési szerv.
Feladata az Akadémia központi ingatlanainak, továbbá az
intézmények használati körén kívüli ingatlanainak az üze-
meltetése és egyéb szolgáltatások nyújtása. A szervezet
szolgáltatásait az Akadémia és intézetei számára önkölt-
ségi áron köteles nyújtani. A szervezet vállalkozási tevé-
kenységet is végezhet.

(2) Az Akadémia jóléti intézményei a bölcsôde és óvoda, az
akadémiai üdülôk és az akadémiai vendégház. A jóléti in-
tézmények funkcionális felügyeletét a Vezetôi Kollégium
Szociális Bizottsága látja el.

(3) A jóléti intézmények térítési díjait a Szociális Bizottság
véleményezi. A jóléti intézmények mûködési költségei-
hez, felújításhoz, beruházáshoz az Akadémia támogatást
nyújt. A jóléti intézmények elônyben részesítik az ôket
igénybe vevô akadémiai dolgozókat és a köztestület tag-
jait, ennek elveit a Szociális Bizottság véleményét is ki-
kérve az Akadémia elnöke mint fejezetet irányító szerv
hagyja jóvá. A jóléti intézmények külsô igénylôknek is
nyújthatnak szolgáltatást. Az akadémiai dolgozók (a köz-
testület tagjai) díjkedvezményben részesülhetnek, vagy a
munkáltató intézmény átvállalhatja a díj meghatározott
részét.

(4) Jóléti intézmény alapításához, megvásárlásához, jóléti
szolgáltatások hosszú távú nyújtására irányuló szerzôdés
megkötéséhez hiteles igényfelmérésre, az önfenntartó
mûködést garantáló legalább ötéves pénzügyi terv, szer-
vezeti és mûködési szabályzat tervezetének benyújtására
van szükség. A pénzügyi terv ismeretében (térítési díjak,
szolgáltatások) készített szerzôdés tervezetét jóváhagyás-
ra a Vezetôi Kollégium elé kell terjeszteni.

(5) Megszüntethetô és értékesíthetô a jóléti intézmény abban
az esetben, ha szolgáltatása iránt az akadémiai igény erô-
sen lecsökken, vagy ha a felújításához, korszerûsítéséhez
szükséges összeg nagysága miatt nem fedezhetô. A jóléti
intézmény megszüntetése amennyiben az költségvetési

szerv, a Közgyûlés, egyéb esetben a Vezetôi Kollégium
hatásköre. A felszabaduló vagyonelemeket a vagyonke-
zelés szabályai szerint kell hasznosítani.

(6) Az Akadémia tulajdonos lehet gazdasági társaságokban és
az intézetei által mûködtetett, azokkal közösen alapított
ún. spin-off társaságokban. Társaságok alapítása, valamint
társasági üzletrészszerzés a vagyonkezelés szabályai sze-
rint történik.

(7) Az Akadémia többségi tulajdonában levô, profitorientált
gazdasági társaságok mûködésével szemben elsôdleges
követelmény a vagyon (saját tôke) megôrzése és a min-
denkori átlagos bankkamatnál magasabb tôkearányos nye-
reség (nyereséges mûködés). Ha a gazdasági társaság
ezeknek a követelményeknek két egymást követô évben
nem felel meg, vagy fennáll a vagyonvesztés veszélye,
akkor a társaságot meg kell szüntetni vagy értékesíteni
kell. Az Akadémia tulajdonában lévô profitorientált gaz-
dasági társaságokat a Vagyonkezelô Testület évente elle-
nôrzi, teljesítményüket véleményezi. A társaság meg-
szüntetése, az üzletrészek értékesítése a vagyonkezelés
szabályai szerint történik.

(8) A spin-off társaságokban való részvétel tekintetében a vo-
natkozó hatályos szabályok az irányadók. Az Akadémia
intézkedik a társaság megszüntetése (végelszámolása)
ügyében, ha lényeges vagyonvesztés fenyeget, vagy az
eredetileg kitûzött célok nem érhetôk el. A társaságok
megszüntetése, az üzletrészek értékesítése a vagyonkeze-
lés szabályai szerint történik.

(9) Az Akadémia – az erre vonatkozó jogszabályi korlátok fi-
gyelembevételével – támogathat olyan szervezeteket,
amelyek tevékenysége a magyar tudomány, kutatás-fej-
lesztés, mûvészet, a határokon túli magyar kutatókkal
fenntartott kapcsolatok, jelentôs társadalmi problémák
vizsgálata céljából történik, és az Akadémia szempontjá-
ból indokolható. A támogatásra vonatkozó döntés elnök-
ségi hatáskör.”

55. Az Alapszabály 61. § (3) bekezdése helyébe a követke-
zô rendelkezés lép:
„Asz. 61. §
(3) A mûvészeti gyûjtemény kezelésének feladatát a gyûj-
teményvezetô látja el. A gyûjteményvezetôt a tanács
véleményének figyelembevételével háromévi idôtar-
tamra az Akadémia II., Filozófiai és Történettudo-
mányok Osztályának elnöke felterjesztésére is figye-
lemmel az Akadémia elnöke nevezi ki. A megbízás
további hároméves idôtartamra többször is meghosz-
szabbítható.”

56. Az Alapszabály 63. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 63. §
Az Akadémia „Magyar Tudomány” címmel tudományos
folyóiratot jelentet meg tudományos eredményeknek és a
fejlôdés irányainak az egész tudományos közösséggel való
megismertetése, a tudományirányítás és a tudományos kö-
zélet kérdéseinek megvitatása, fontos határozatok közzé-
tétele céljából. A folyóirat fôszerkesztôjét az Elnökség ja-
vaslata alapján az elnök bízza meg háromévi idôtartamra.
A megbízás további hároméves idôtartamra többször is
meghosszabbítható.”
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57. Az Alapszabály 65. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 65. §
Az akadémiai költségvetési szervekre vonatkozó bevételi
és kiadási elôirányzatok saját hatáskörben való módosítá-
sának rendjérôl – a hatályos, vonatkozó jogszabályi elô-
írások alapján – az Akadémia a költségvetési szerveket tá-
jékoztatja.”

58. Az Alapszabály 66. §-a helyébe a következô rendel-
kezés lép:
„Asz. 66. §
(1) Az Akadémia feladatainak ellátása érdekében önálló-
an gazdálkodik, vagyonába tartozik az Akadémiának
átadott törzsvagyon és a külön jogszabály alapján az
Akadémiának átadott vagyon. Az Akadémia vagyon-
ába tartoznak az ingatlanok; a részesedések és befek-
tetések (üzletrészek, részvények, értékpapírok, kötvé-
nyek stb.); az immateriális javak (ideértve a szellemi
tulajdont is); a tárgyi eszközök, ingóságok és a pénz.

(2) Az akadémiai költségvetési szervek által ellátott köz-
feladatok finanszírozásának forrásai a költségvetési
támogatás, más államháztartási források és saját bevé-
teleik. A kutatóhálózatba tartozó szervezetek a rendel-
kezésükre bocsátott pénzeszközökkel önállóan gaz-
dálkodnak, ezek – a törvényben meghatározott esetet
kivéve – nem vonhatók el tôlük.

(3) Az akadémiai vagyont, annak hozadékát – ideértve az
értékesítésbôl származó pénzösszeget is – elkülönítet-
ten kell nyilvántartani, és az alábbi célokra lehet fel-
használni:
a) meghatározott célú értékesítés esetén az elôre meg-
jelölt célra történô felhasználás;

b) vagyon fenntartása, értékének növelése, vagyon
gyarapítása;

c) mûködés és fejlesztés elôsegítése;
d) innovációs tevékenység erôsítése;
e) vagyon hozadékából rendszeres kötelezettség-
vállalást nem jelentô, egyéb célú felhasználás.

(4) Az Akadémia vagyonába tartozó ingatlan értékesíté-
sébôl és használatából származó bevétel felett az Aka-
démia rendelkezik; ha az értékesített ingatlan akadé-
miai költségvetési szerv használatában volt, a bevétel
egészét vagy meghatározott részét az Akadémia – a
felhasználás céljának megjelölésével – átadhatja a ko-
rábbi használónak.

(5) A részesedések értékesítésébôl vagy hozadékából szár-
mazó bevétel felett a részesedés tulajdonosa (az Aka-
démia, illetve az akadémiai költségvetési szerv) ren-
delkezik. Ezeket a bevételeket elsôsorban új részese-
dések megszerzésére vagy a meglévôk bôvítésére kell
fordítani.

(6) Az akadémiai költségvetési szerveknél keletkezett
szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok – a vonatkozó
külön jogszabályok szerint – a költségvetési szervet il-
letik meg. A szellemi vagyon létrehozásával és keze-
lésével kapcsolatos kérdések szabályozására az Aka-
démia Szellemitulajdon-kezelési szabályzatot ad ki:
ehhez illeszkedve az akadémiai költségvetési szervek
elkészítik a saját, szellemi tulajdon kezelésére vonat-
kozó szabályzataikat. A szellemi tulajdonnal kapcso-

latos jogok értékesítésébôl vagy hasznosításából szár-
mazó bevétel felett elsôdlegesen a külön jogszabály
szerinti tulajdonos (vagy annak rendelkezése alapján
a használó intézmény) rendelkezik.

(7) Az Akadémia által irányított köztestületi költségveté-
si szervek az általuk közfeladatok ellátására, vagyon-
használati megállapodással rendelkezésükre bocsátott
tárgyi eszközök és ingatlanvagyon használatára jogo-
sultak. Az ingóságokkal való tulajdonlással kapcsola-
tos szabályokat a Vagyongazdálkodási irányelvek, il-
letve a Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási
szabályzat határozza meg. A vagyon mindenkori hasz-
nálója köteles a Vagyongazdálkodási és vagyonhasz-
nosítási szabályzat és az egyes vagyonelemek haszná-
latba adására vonatkozó vagyonhasználati megállapo-
dások elôírásai szerint eljárni. A vagyonhasználati
megállapodásnak a következô, alapvetô tartalmi és for-
mai elemeket kell tartalmaznia:
a) szerzôdô felek (tulajdonos és használó) az azono-
sításukhoz szükséges adatok (székhely, képviselôk
stb.) feltüntetésével;

b) használatba adott vagyonelem pontos megnevezé-
se és alapvetô jellemzôi (terület, érték stb.);

c) felek jogai és kötelezettségei (különös tekintettel a
fenntartásra, javításra, üzemeltetésre, harmadik fél
általi használatra);

d) hasznosításból származó eredmény visszafizeté-
sével kapcsolatos esetleges kötelezettség;

e) megállapodás tárgyát képezô vagyonon fennálló,
harmadik személyt megilletô jogok (per-, teher- és
igénymentesség);

f) használat idôtartama;
g) megállapodás módosításának és felmondásának
szabályai.

(8) A vagyonhasználati megállapodásoknak a (7) bekez-
désben foglaltakon túli, további részletes tartalmi és
formai elemeit a Vagyongazdálkodási és vagyonhasz-
nosítási szabályzat és annak mellékletei tartalmazzák.

(9) Az Akadémia által irányított költségvetési szervek
gazdasági önállóságuk megvalósításaként a tárgyi esz-
közökkel – az ingatlanokat kivéve –, gazdasági társa-
ságokban szerzett részesedésükkel a Vagyongazdál-
kodási és vagyonhasznosítási szabályzat keretein belül
önállóan gazdálkodnak. Az akadémiai költségvetési
szervek – a rájuk vonatkozó jogszabályok és akadé-
miai szabályozások keretein belül – önállóan gazdál-
kodnak pénzeszközeikkel, értékpapírjaikkal, a tevé-
kenységük eredményébôl származó eszközeikkel.

(10) A használó köteles az általa használt ingatlan vagyon
fenntartására. Az intézmények használatába adott in-
gatlanok üzemeltetési költségeit a használó intézmény
fedezi. Ha egy ingatlant több intézmény használ, akkor
a vagyonhasználati megállapodás kijelöli az ingatlant
üzemeltetô intézményt, amellyel a használó intézmé-
nyek külön állapodnak meg az üzemeltetési költségek
megosztásáról.

(11) Az Akadémia az ingatlan használatára mást is feljo-
gosíthat, különösen a használó által rendszeresen bér-
be adott területek terhére, továbbá a vagyonhasználati
megállapodásban meghatározott esetekben a vagyon-
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használati megállapodást az Akadémia meg is szün-
tetheti.

(12) Az Akadémia nem szed bérleti díjat az általa alapított
költségvetési szervek használatába adott, a közfelada-
tok ellátásához szükséges ingatlanvagyon használata
után, de az esetleges hasznosításból (bérbeadás, vál-
lalkozási tevékenység stb.) eredô források egy részét
jogosult elvonni. A használó az általa használt vagyon
hozadékának nála maradó részét a vagyon állapotának
szinten tartására (felújításra, eszközbeszerzésekre) kö-
teles felhasználni.

(13) Az Akadémia el nem idegeníthetô vagyonát képezi az
Akadémia Székháza (1051 Budapest, Széchenyi Ist-
ván tér 9.) és a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtárának épülete (1051 Budapest, Arany János
utca 1.).

(14) Az Akadémia vagyonával való gazdálkodás további
elveit és gyakorlásának szabályait – az Alapszabállyal
összhangban – a Közgyûlés által jóváhagyott Va-
gyongazdálkodási irányelvek rögzítik.

(15) Az Akadémia vagyonával való gazdálkodás további
részletes szabályait – az Alapszabállyal összhangban –
az Akadémia Elnöksége által jóváhagyott Vagyon-
gazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzat tartal-
mazza.

(16) Az akadémiai vagyonnal kapcsolatos szabályozási kér-
dések és konkrét javaslatok döntés elôtti véleménye-
zése a Közgyûlés által megválasztott Vagyonkezelô
Testület feladata.

(17) A vagyonkezelés titkársági feladatait az MTA Titkár-
ságán belül külön szervezeti egység, a Vagyonkezelô
Szervezet (1051 Budapest, Nádor u. 7.; Áht.-azono-
sító: 213798) látja el. A Vagyonkezelô Szervezet ve-
zeti az Akadémia tulajdonát képezô ingatlanok hatá-
lyos, naprakész nyilvántartását. A nyilvántartásban
történô változásokról a Vagyonkezelô Szervezet a ha-
tályos nyilvántartás teljes szövegének megküldésével
tájékoztatja az Akadémia elnökét, fôtitkárát és a Va-
gyonkezelô Testület elnökét. A nyilvántartásba külön
felhatalmazás nélkül is betekinthet az Akadémia el-
nöke, fôtitkára és a Vagyonkezelô Testület elnöke és
tagjai.

(18) Ha az Akadémia az irányítása alatt álló költségvetési
szerv által használt vagyon hozadékának felhasználá-
sával gazdasági társaságot alapít, vagy ilyenben része-
sedést szerez, a részesedéshez fûzôdô tulajdonosi jo-
gokat elnökségi felhatalmazás útján a költségvetési
szerv is gyakorolhatja.”

59. Az Alapszabály az alábbi 69. §-sal egészül ki:
„69. §
(1) Az Alapszabály és Ügyrend 2011. december 5-én el-
fogadott módosítása – a (2)–(5) bekezdésekben foglalt
kivételekkel – 2011. december 7-én lép hatályba.

(2) 2012. január 1-jén lépnek hatályba a korábban önálló
jogi személyként mûködô, 2012. január 1-jétôl kuta-
tóközpont szervezeti egység jogállású kutatóintéze-
tekre és vezetôire vonatkozó módosítások.

(3) A jelen 69. § szerinti módosítás hatályba lépésekor fo-
lyamatban lévô eljárásokra az eljárás megindításakor
hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A 2012. január 1-jétôl szervezeti egység kutatóintézet-
igazgatóinak AKVT-tagsági, közgyûlési és tudományos
osztálybeli tanácskozási jogú tagsága 2012. január 1-jén
megszûnik. Kivételt képeznek az elôbbiek alól az AKVT
elnökségi képviselôi, akiknek megbízatása a soron követ-
kezô közgyûlésig áll fenn.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak kivételével a választott tes-
tületek tagjainak megbízatása a módosítás hatálybalépé-
sekor változatlan marad, a módosításokat a hatálybalépést
követô elsô választások alkalmával kell érvényesíteni.”

60. Az Alapszabály melléklete helyébe az alábbi új mel-
léklet lép:
„Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabá-
lyához

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia
Alapszabályához

I. A Közgyûlés nem akadémikus képviselôinek választása
1. §
A nem akadémikus köztestületi tagok 200 közgyûlési kép-
viselôjének mandátuma a következôképpen oszlik meg:
143 képviselôi helyen a tudományos osztályok egyenlô
arányban osztoznak, a további 57 hely pedig az egyes tu-
dományos osztályokhoz tartozó köztestületi tagok arány-
ában oszlik meg. Az 57 mandátumot a választás megkez-
désének dátumát 90 nappal megelôzô idôpontig regisztrált
köztestületi tagok számának arányában osztják szét. Az
osztályoknak egyenként jutó képviselôi helyeket az El-
nökség hagyja jóvá, legkésôbb a választás elôtt legalább
60 nappal.
2. §
(1) A mandátumokat elsô lépésben az osztályok, második
lépésben pedig az osztályok tudományos bizottságai
között a d'Hondt-módszer használatával, a (2) bekez-
désben foglaltak szerint kell szétosztani.

(2) Egy táblázat fejlécére felírják az osztályokat vagy egy
osztály tudományos bizottságait. A táblázat elsô sorá-
ba beírják az egyes osztályok (tudományos bizottsá-
gok) köztestületi tagjainak számát, a következô sorba
ezek felét, majd a harmadát és így tovább. Elôször az
az osztály (bizottság) kap egy mandátumot, amelyik-
nek a neve alatt szerepel a táblázat legnagyobb száma,
majd a többi szám közül választják ki a legnagyobbat:
ekkor az ehhez tartozó osztály (bizottság) kap egy
mandátumot. Ezt az eljárást addig folytatják, amíg az
összes mandátum szétosztása meg nem történik. Ha az
utolsó mandátumot érô szám és az elsô mandátumot
nem érô szám egyenlô, a hozzájuk tartozó osztályok
(bizottságok) között a választási bizottság sorshúzással
dönt.

3. §
(1) A nem akadémikus közgyûlési képviselôket a tudo-
mányos bizottságok listáin a köztestület nem akadé-
mikus tagjai titkosan, elektronikus úton vagy levél-
szavazással választják meg. Minden köztestületi tag
egyetlen tudományos bizottsághoz tartozik: itt választ
és itt választható. A választás két szakaszban történik.

(2) Az elsô szakasz a szavazásra jogosultak jelöltajánlá-
sa, amely az Akadémia elnöke által erre kijelölt aka-
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démiai költségvetési szerv által levél formájában vagy
elektronikus úton lefolytatott eljárás. A jelöltajánlás
eredményét papíralapú levélben vagy elektronikus
úton valamennyi szavazóval közölni kell. A jelölt-
ajánlásban kialakult sorrend (legtöbb „igen” szavazat-
tal rendelkezôk) kötelezô rangsort jelent, ennek alap-
ján állítja össze a tudományos bizottság a jelöltlistát. A
közgyûlési képviselôi mandátumokat a jelöltek a má-
sodik szakaszban, az érdemi – papír alapon történt
vagy elektronikus – szavazáson kapott szavazatok sor-
rendjében nyerik el. A jelölôlistán legfeljebb kétszer
annyi név szerepelhet, mint amennyi a bizottságra ju-
tó képviselôi helyek száma.

(3) Papíralapú szavazás esetén azt a szavazólapot, ame-
lyik a jelzett korlátnál több támogató szavazatot tar-
talmaz, érvénytelennek kell tekinteni.

(4) A választást az Elnökség által megbízott és kiküldött
választási bizottság felügyeli, a titkársági teendôket az
Akadémia elnöke által erre kijelölt akadémiai költség-
vetési szerv munkatársai látják el.

(5) Papíralapú szavazás esetén a szavazólapot a választá-
si bizottságnak jegyzôkönyvezetten jóvá kell hagynia,
és az Akadémia elnöke által erre kijelölt akadémiai
költségvetési szerv által lepecsételve kell kibocsátania
a szavazásra jogosultak részére. Ez esetben a szavazó-
lapot névtelen, lezárt hivatalos borítékban kell bekül-
deni, a választási bizottság a hivatalos borítékbontás
során a szavazólapok kézhezvételét sorszámozással
igazolja és könyveli. Elektronikus szavazás esetén biz-
tosítani kell, hogy kizárólag a szavazásra jogosult, ki-
zárólag a saját szavazatát leadva vehessen részt a vá-
lasztásban. Biztosítani kell továbbá azt is, hogy a sza-
vazatot leadó személyre a leadott szavazat alapján sem
a szavazáskor, sem késôbb ne lehessen visszakövet-
keztetni.

(6) A választási bizottság szavazatszámláló bizottsága
hivatalos jegyzôkönyvben állapítja meg a hozzájuk be-
érkezett érvényes szavazatok számát és a jelöltek sza-
vazati sorrendjét, továbbá megállapítja, hogy név sze-
rint kik kaptak az egyes bizottságok listáin mandátu-
mot. Ezek a jegyzôkönyvek nyilvánosak, a hozzáférés
módját az illetékes tudományos osztály ügyrendje rög-
zíti. Ha szavazategyenlôség miatt az eredmény nem
egyértelmû, és az osztály ügyrendje nem rendelkezik
másképp, sorsolással kell dönteni. Az osztályhoz tar-
tozó nem akadémikus közgyûlési képviselô akkor te-
kinthetô megválasztottnak, ha az érvényes szavazatok
legalább 20 százalékát megszerezte. Ha a jelöltre lea-
dott szavazatok száma nem éri el a 20%-ot, az adott
mandátumra nézve új fordulót kell tartani. Az új for-
duló a leadott szavazatok arányától függetlenül érvé-
nyes azzal, hogy a jelölôlistán legfeljebb másfélszer
annyi név szerepelhet, mint amennyi a betöltetlen
(20%-ot el nem ért) képviselôi helyek száma.

(7) A mandátumhoz jutottak nevérôl hivatalos jegyzô-
könyv készül. A titkos szavazáshoz használt papírala-
pú szavazólapokat a szavazás eredményének hitelesí-
tését és kihirdetését követôen 15 napon belül meg kell
semmisíteni. Elektronikus úton történô szavazás esetén
gondoskodni kell arról, hogy az elektronikusan rögzí-

tett szavazati adatok törlése – az eredmény hitelesíté-
sét és kihirdetését követôen – megtörténjen, és azokat
késôbb se lehessen visszaállítani.

(8) Ha a képviselô mandátuma bármely okból megszûnik,
a bizottság választási eredménylistáján soron követke-
zô személy válik képviselôvé.

II. Döntéshozó testületek szavazási módja
4. §
(1) Döntéshozó testületek szavazása testületi ülés kereté-
ben vagy távollévôk közötti szavazással, papír alapon
vagy elektronikus úton történik. Testületi ülésen tör-
ténô döntéshozatalkor az elnök (levezetô elnök) álla-
pítja meg az ülés határozatképességét, amelyhez a je-
lenlevôk számának meg kell haladnia a szavazásra jo-
gosultak számának felét (papíralapú, elektronikus, gépi
szavazás esetén is). Távollévôk közötti (papíralapú
vagy elektronikus úton történô) szavazás érvényessé-
gi feltétele az, hogy a beérkezett szavazatok száma
meghaladja a szavazásra jogosultak számának a felét.
A testületi alapszabály vagy ügyrend elfogadása vagy
módosítása csak akkor lehetséges, ha a módosításra
vonatkozó javaslatot a testületi ülés összehívását vagy
a távollévôk közötti (papíralapú vagy elektronikus)
szavazás elrendelését megelôzô legalább 8 nappal írás-
ban megküldték.

(2) Testületi ülésen történô szavazás elrendelésére az el-
nök (levezetô elnök) jogosult. A testület ügyrendje
rendelkezhet arról, hogy tagjai kérésére milyen ese-
tekben kell elrendelnie szavazást. Távollévôk közötti
papíralapú szavazás elrendelését a szavazásban részt-
vevôkkel az elnök (levezetô elnök) levélben közli. Tá-
vollévôk közötti elektronikus szavazás elrendelését a
szavazásban résztvevôkkel elektronikus levélben kell
közölni. A levélnek mindkét esetben tartalmaznia kell
a szavazást végzô testület megjelölését, a szavazás út-
ján eldöntendô kérdés(eke)t, a szavazás módját, vala-
mint a szavazás megkezdésének és lezárásának idô-
pontját (óra és perc megjelöléssel). Elektronikus sza-
vazás esetén a szavazófelületet csak az arra hivatott
személyek érhetik el, a szavazásban részt vevô ren-
delkezésére bocsátott egyedi és egyszer használatos
kulcs segítségével.

(3) A szavazással eldöntendô kérdést az elnöknek (leve-
zetô elnöknek) egyértelmûen meg kell fogalmaznia.

(4) Testületi ülésen, papíralapú szavazás esetén az elnök-
nek (levezetô elnöknek) javaslatot kell tennie a szava-
zatszámláló és/vagy hitelesítô bizottság két testületi
tagjára, akiknek elfogadásáról a testület nyílt szava-
zással dönt. Elektronikus (és gépi) szavazás (testületi
ülésen és távollévôk közötti szavazás) esetén az elnök
(levezetô elnök) gondoskodik arról, hogy a szavazás
lezárását követôen legalább a testület egy további tag-
ja és az elnök jegyzôkönyvileg hitelesítse az e-szava-
zás eredményességét és számítógépes jegyzôkönyvét.

(5) Személyi ügyeket kivéve, a szavazás nyílt, de a testü-
let bármelyik tagja kérhet titkos szavazást. A titkos
szavazást akkor kell elrendelni, ha azt a testület sza-
vazati joggal rendelkezô tagjainak több mint a fele
megszavazza. Személyi ügyekben (amennyiben az
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Alapszabály vagy az Ügyrend másként nem rendelke-
zik) titkosan kell szavazni. Elektronikus (és gépi) sza-
vazás esetén az elnök (levezetô elnök) jogosult a fen-
ti szabályok alapján a rendszert nyílt vagy titkos sza-
vazási módra beállíttatni. Titkos szavazáskor
biztosítani kell a szavazatok beazonosíthatatlanságát.
Nyílt szavazáskor a szavazás lezárása után a szava-
zásban részt vevôk számára a szavazati válaszok meg-
ismerhetôk.

(6) A feltett kérdésre „igen”, „nem” vagy „támogatom”,
„nem támogatom” válasz adható, döntéshez a szava-
zásra jogosult jelenlévôk (elektronikus szavazás ese-
tén a szavazásban részt vevôk) több mint a felének
egyértelmû szavazata szükséges.

(7) Nyílt szavazáskor az elnök (levezetô elnök) akkor sem
szavaz, ha tagja a testületnek, kivéve szavazategyen-
lôség esetén, valamint akkor, ha a döntési küszöb el-
éréséhez az ô szavazata hiányzik. Titkos szavazáskor
a levezetô elnök is szavaz, ha tagja a testületnek.

(8) Tisztségre vonatkozó szavazásban, amennyiben egyet-
len jelöltrôl kell szavazni, az érintett személy nem ve-
het részt, és az érvényességhez szükséges szavazatok
számát az így csökkentett létszám határozza meg. Ez
nem befolyásolja a testületi ülésen és a távollévôk kö-
zötti szavazás során a (papíralapú, gépi, elektronikus)
szavazás megkezdése elôtt korábban meghatározott
határozatképességet.

(9) Nincs ilyen korlátozás, ha ugyanarra a tisztségre több
személyt kell megválasztani. Ebben az esetben a sza-
vazatok több mint a felét elnyerô jelöltek közül a leg-
több szavazatot szerzôk tekinthetôk megválasztottnak.
Ha az érvényesen megválasztottak létszáma az adott
tisztség betöltéséhez elôírt létszámot nem éri el, a meg
nem választottak között új forduló dönthet.

(10) Érvénytelen az a szavazat, amelybôl nem lehet kétsé-
get kizáróan megállapítani a szavazó szándékát; az a
szavazat, amely nem arra jogosulttól származik, to-
vábbá amelyet az MTAtv.-ben, az Alapszabályban
vagy az Ügyrendben foglaltak megsértésével adtak le.

(11) A szavazás eredményét a testületi ülés vagy a távollé-
vôk közötti szavazás levezetô elnöke állapítja meg és
hirdeti ki.

(12) A döntés ellen esetlegesen emelt azonnali kifogás jo-
gosságáról az ülés résztvevôi döntenek. Távollévôk
közötti (papíralapú, elektronikus) szavazás esetén
azonnali kifogást a jegyzôkönyvileg hitelesített szava-
zás megküldését követô 24 órán belül lehet elôterjesz-
teni, amelynek megalapozottságáról a levezetô elnök,
a hitelesítô testületi tag és a levezetô elnök által felkért
testületi tag szavazással dönt. A döntés ellen késôbb
csak alapszabály- vagy ügyrendsértés esetén emelhe-
tô kifogás.

(13) A titkos szavazáshoz használt szavazólapokat (gépi
szavazás és elektronikus szavazás esetén a szavazó-
lapnak megfelelô elektronikus dokumentációt) a sza-
vazás eredményének kihirdetése és hitelesítése után 15
napon belül meg kell semmisíteni.

(14) Ahol az MTAtv., az Alapszabály vagy az Ügyrend tes-
tületi szavazásról rendelkezik, ott a papíralapú szava-

zást és a vonatkozó rendelkezések alkalmazásával (ha-
tározatképesség, titkosság stb.) az elektronikus és gé-
pi szavazást is bele kell érteni azzal, hogy az ülésen
történô elektronikus (és gépi) szavazás során a határo-
zatképesség és a szavazati arányok meghatározása az
ülésen történô papíralapú titkos vagy a nyílt szavazás-
ra egyébként irányadó szabályok szerint történik.

III. Tudományos bizottsági tagok választására vonatkozó
külön szabályok
5. §
(1) A tudományos bizottságok tagjainak választása az
Alapszabály 40. § (4) bekezdésében és az Ügyrend 27.
§ (3) bekezdésében, valamint 28. § (3) bekezdésében
foglalt elvek szerint történik, titkosan, papíralapú vagy
elektronikus szavazással.

(2) A választás az adott bizottságra nézve nem érvényes
akkor, ha azon a szavazásra jogosultak kevesebb, mint
30%-a vett részt. Ez esetben második fordulót kell tar-
tani, amely a leadott szavazatok számától függetlenül
érvényes.

(3) Bizottsági tag választásakor jelöltnek tekintendôk
mindazok, akik az Alapszabály és az Ügyrend alapján
bizottsági taggá választhatók.

(4) A jelöltek közül – az elôre meghatározott bizottsági
hely kvótakeretein belül – azok tekintendôk megvá-
lasztottnak, akik sorrendben a legtöbb szavazatot kap-
ták (a rangsor kötelezô érvényû). Ha az érvényesen
megválasztottak létszáma az adott bizottságra elôírt
kvótát nem éri el, az adott bizottságra nézve új fordu-
lót kell tartani. A második forduló a leadott szavazatok
számától függetlenül érvényes.”

Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett részei vál-
tozatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

A dokumentumot az MTA Közgyûlése a 10/2011. (XII. 5.)
számú határozatával elfogadta

A Magyar Tudományos Akadémia Ügyrendjének
(a továbbiakban: Ügyrend)

módosítása

1. Az Ügyrend 2. §-a helyébe a következô rendelkezés lép:
„Ü. 2. §
A nemzetközi kapcsolatok szervezését (tervezés, igazgatá-
si és szervezési kérdések) az MTA Titkárság végzi. A nem-
zetközi kapcsolatok létesítésével, fenntartásával és meg-
szüntetésével kapcsolatos szabályokat az Akadémia elnöke
külön rendelkezésben határozhatja meg.”

2. Az Ügyrend 3. §-a helyébe a következô rendelkezés lép:
„Ü. 3. §
A nemzetközi kapcsolatok kereteivel kapcsolatos felada-
tokat az MTA Titkársága végzi.”
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3. Az Ügyrend 5. §-a helyébe a következô rendelkezés lép:
„Ü. 5. §
(1) Az álláshelyek tudományterületek közötti elosztásának

arányairól az AKT határoz. Az álláshelyeknek a kuta-
tóközpontok, önálló kutatóintézetek, kutatási tevé-
kenységet is végzô egyéb akadémiai költségvetési szer-
vek és támogatott kutatócsoportok közötti elosztásáról
a tudományterületi szakbizottságok javaslata alapján
ugyancsak az AKT határoz.

(2) A tanulmányaikat sikeresen befejezô és kiemelkedô tel-
jesítményt nyújtó volt PhD-hallgatók az általuk vá-
lasztott akadémiai költségvetési szervnél (kutatóköz-
pont, kutatóintézet, kutatási tevékenységet is végzô
egyéb akadémiai költségvetési szerv) vagy kutatócso-
portban posztdoktori állást nyerhetnek. Az erre szol-
gáló költségvetési keretet az Akadémia elnöke hatá-
rozza meg. Ezek az álláshelyek nem számítanak bele a
fiatal kutatói álláskeretekbe. Az álláshelyre a végzett
hallgatók nyújthatnak be pályázatot, vagy témaveze-
tôjük ajánlhatja ôket. A pályázatot az Akadémia elnö-
kéhez kell benyújtani, aki azt véleményezésre a tudo-
mányterületi szakbizottságoknak küldi meg.

(3) A fiatal kutatói és a posztdoktori álláshelyek elnyeré-
sével és betöltésével kapcsolatos további részletsza-
bályokat az Akadémia elnöke külön rendelkezésben ál-
lapítja meg.”

4. Az Ügyrend 6. § (2) bekezdése helyébe a következô ren-
delkezés lép:
„Ü. 6. §
(2) A Bolyai-ösztöndíjakra vonatkozó pályázat benyújtá-

sának és értékelésének az Elnökség által jóváhagyott
szabályait a Bolyai-kuratórium teszi közzé az Akadé-
mia honlapján.”

5. Az Ügyrend 7. §-a helyébe a következô rendelkezés lép:
„Ü. 7. §
(1) A dokumentumok elkészítéséért elsôsorban az MTA

Titkárság szervezeti és mûködési szabályzatában meg-
határozott illetékes szervezeti egység (így különösen a
kutatóintézetek szakmai felügyeletéért és a kommuni-
kációért felelôs szervezeti egységek) felelôsek.

(2) A dokumentumok elkészítését úgy kell ütemezni, hogy
a tudományos osztályok képviselôinek és az Akadémia
vezetô testületeinek módjuk legyen az anyagok érdemi
áttanulmányozására.

(3) A kutatóközpontok és a kutatóintézetek éves jelenté-
séhez, értékeléséhez szükséges adatokat az (1) bekez-
désben meghatározott, a kutatóintézetek szakmai felü-
gyeletéért felelôs titkársági szervezeti egységnek olyan
formában kell bekérnie az intézetektôl, hogy azok az
Akadémia által benyújtandó tájékoztatók alapjául is
szolgálhassanak.”

6. Az Ügyrend 8. § (2) bekezdése helyébe a következô ren-
delkezés lép:
„Ü. 8. §
(2) A tagajánlásokat bemutatja a Magyar Tudomány címû

folyóirat és az Akadémia honlapja. A tagjelöltek pub-
likációs teljesítménye megismerhetôvé válik az e célból
mûködtetett adatbázisból.”

7. Az Ügyrend 10. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 10. §
(1) Az Asz. 17. §-a körében a hazai tudományos életben

való részvétel akadályoztatottságát az adott tudomá-
nyos osztály adminisztratív feladatait ellátó titkársá-
gon (a továbbiakban: tudományterületi titkárság) kell
írásban bejelenteni, megjelölve a várható idôtartamot.
A tudományterületi titkárság gondoskodik a további
adminisztratív teendôk ellátásáról.

(2) A tudományterületi titkárság vezetôje figyelemmel kí-
séri a titkársághoz tartozó tudományos osztályok tag-
jainak osztályüléseken és egyéb közfeladatok elvégzé-
sében való részvételét, és tartós, hosszú idejû távol-
maradás esetén a titkárságvezetô errôl tájékoztatja az
osztály elnökét, aki figyelmezteti a tagot a tartós tá-
volmaradás várható következményeire.”

8. Az Ügyrend 11. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 11. §
(1) A köztestületbe való jelentkezést az illetékes tudo-

mányterületi titkársághoz – a vonatkozó akadémiai
szabályozásban foglaltak szerint – írásban kell be-
nyújtani. A jelentkezési nyilatkozatnak tartalmaznia
kell a jelentkezô tudományos fokozatának vagy dokto-
ri címének adatait (megnevezés, szakterület, intéz-
mény, a megszerzés dátuma), a tudományterületnek
megfelelô tudományos osztály és a szakterületnek meg-
felelô tudományos bizottság megjelölését, a jelentkezô
tudományos testületi tisztségét; továbbá a jelentkezô
születési helyét és idejét, munkahelye megnevezését és
címét, lakcímét és elektronikus levelezési címét. A je-
lentkezés idôpontjában érvényes publikációs listáját a
jelentkezônek az e célra rendszeresített adatbázisban
rögzítenie kell. A jelentkezô a nyilatkozat kitöltésével
elfogadja, hogy a köztestület az elôbbiek szerint ren-
delkezésre bocsátott adatait a köztestületi jelentkezés,
ezt követôen a köztestületi tagság fenntartása érdeké-
ben kezelje. Az adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezé-
seket az Akadémia elnöke határozatban állapítja meg.

(2) A köztestületi tagságra való jelentkezés után a jelent-
kezô nyilatkozatában megjelölt tudományos osztály –
amennyiben illetékességét megállapítja – felkéri az il-
letékes tudományos bizottságot, hogy állapítsa meg, a
jelentkezô megfelel-e a köztestületi taggá válás MTAtv.
vonatkozó rendelkezésében rögzített feltételeinek.
E feltételek megléte esetén a tudományos bizottság
megállapítja, hogy a jelentkezô a köztestületi jegyzék-
be felvehetô-e. A tudományos osztály a tudományos bi-
zottság állásfoglalását egyszerûsített eljárásban jóvá-
hagyja, ezt követôen a felvételrôl vagy az elutasításról
a jelentkezôt írásban haladéktalanul értesíti. A köztes-
tületi jegyzékbe való felvételt vagy elutasítást a tudo-
mányos osztály részletesen akkor tárgyalja, ha az osz-
tály a bizottság véleményével nem ért egyet, vagy a fel-
vétellel kapcsolatos döntéshez a bizottság vagy az
osztály véleménye szerint egyéb okból az ügy részletes
tárgyalására van szükség.
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(3) Amennyiben a köztestületbe való felvételi eljárást meg-
indító tudományos osztály a saját illetékességének hi-
ányát állapítja meg, az osztály a jelentkezô ügyét a tu-
dományterületileg illetékes osztályhoz teszi át. Az osz-
tályok közötti illetékességi vitában az Elnökség dönt.

(4) A köztestületi tag köteles karbantartani adatait és pub-
likációs listáját a köztestületi adatbázisokban. Ha a
köztestületi tag ezen kötelezettségének nem tesz eleget,
az adatbázis mûködtetôje felhívja az érintett tag fi-
gyelmét az adatok karbantartásával kapcsolatos mu-
lasztásra.”

9. Az Ügyrend 12. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 12. §
A köztestületi tagok központi nyilvántartásának megszer-
vezése, vezetése és a nyilvántartás ellenôrzése, illetve
annak nyilvános adatbázisként való mûködtetése az Aka-
démia elnöke által kijelölt akadémiai költségvetési szerv,
valamint a tudományterületi titkársági feladatokért felelôs
akadémiai költségvetési szerv feladata.”

10. Az Ügyrend 13. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 13. §
(1) A besorolás megváltoztatása iránti kérelmet a köztes-

tületi tag kezdeményezheti. Az illetékes tudományos
osztályhoz benyújtott írásbeli kérelemnek tartalmaz-
nia kell a régi és a kérelmezett új tudományos bizott-
sági besorolást, valamint a kérelem szakmai indokait,
és ezzel egyidejûleg a tudományos publikációkat is fel
kell tölteni az e célra rendszeresített adatbázisba.

(2) A besorolás megváltoztatásáról a tudományos osztály
– a tudományos bizottság véleményének kikérését kö-
vetôen – dönt, és írásban értesíti a kérelmezôt. Az osz-
tály döntésével szemben az érintett köztestületi tag az
Akadémia elnökéhez intézett felterjesztéssel az Elnök-
séghez mint jogorvoslati fórumként eljáró testülethez
fordulhat.

(3) A bizottság átalakulása, megszûnése esetén a bizott-
ság tagjainak a tudományos osztály felhívására nyi-
latkozniuk kell, hogy melyik (tudományterületileg ille-
tékes) bizottságnak kívánnak tagjai lenni. A besorolás
megváltoztatására egyebekben az (1) és a (2) bekez-
désben foglaltak irányadók.”

11. Az Ügyrend 14. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 14. §
A köztestületbe jelentkezô nem akadémikus személyek
akkor válnak a köztestület tagjává, amikor az Akadémia
(ennek illetékes testülete) a köztestületi tagok jegyzékébe
való felvételükrôl szóló döntést érvényesen és hatályosan
meghozta. A jelentkezôt a döntés meghozataláról 30 nap-
tári napon belül értesíteni kell.”
Az Ügyrend 15. § (2) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„Ü. 15. §
(2) Az illetékes tudományos osztály gondoskodik a tagság

– bármely okból történô – megszûnésének a köztestü-
leti tagok jegyzékében való átvezetésérôl.”

12. Az Ügyrend 18. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 18. §
A külsô köztestületi tagságra jelentkezônek kétnyelvû (ma-
gyar és angol) jelentkezési nyilatkozatában fel kell tüntet-
nie állampolgárságát, tudományos fokozata megnevezé-
sét, tudományos fokozata megszerzésének helyét és idejét,
tudományterülete, a tudományos osztály és szûkebb szak-
területe megnevezését. A nyilatkozatban meg kell nevez-
nie továbbá azt a magyarországi kutatóhelyet, amellyel
szoros szakmai kapcsolatot tart fenn, munkahelyét az il-
letô ország nyelvén, magyarul és angolul; meg kell adnia
továbbá születési helyét és idejét, elérhetôségét, és mel-
lékelnie kell a tudományos fokozata meglétét igazoló do-
kumentum másolatát.”

13. Az Ügyrend 19. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 19. §
Az Ügyrendi Bizottságnak nem lehet tagja olyan személy,
aki a Doktori Tanácsnak a tagja.”

14. Az Ügyrend 20. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 20. §
Az Asz. 25. §-a körében a hazai tudományos életben való
részvétel akadályoztatottságát az illetékes tudományterü-
leti titkárságon kell írásban bejelenteni, megjelölve annak
várható idôtartamát. A titkárság gondoskodik a további
adminisztratív teendôk ellátásáról. A tiszteletdíj folyósítá-
sával kapcsolatos további szabályokat külön jogszabály,
valamint az Akadémia elnökének vonatkozó rendelkezése
határozza meg.”

15. Az Ügyrend 21. § (2) – (3) bekezdései helyébe a követ-
kezô rendelkezés lép:
„Ü. 21. §
(2) A jelölôbizottság a tisztségviselôk és tagok jelölését a

különbözô megbízások idôrendjének figyelembevéte-
lével, az alábbiak szerint készíti elô:
a) A tisztségviselôk, a három tudományterületet kép-

viselô akadémikus elnökségi tagok és a Közgyûlés
állandó bizottságaiba kerülô akadémikus tagok és
további köztestületi tagok megbízatásának kezdô
idôpontja egybeesik.

b) A nem akadémikus közgyûlési képviselôk közül vá-
lasztott elnökségi tagok megbízatásának kezdô idô-
pontja a megválasztásuk idôpontjával egyezik meg.

(3) A jelölôbizottság a tisztségviselôket és az elnökségi ta-
gokat megválasztó Közgyûlés elôtt hat héttel körlevél-
ben közli javaslatait a Közgyûlés tagjaival. A Köz-
gyûlés tagjai a körlevélben foglaltakkal kapcsolatban
a kézhezvételtôl számított két héten belül írásban, leg-
alább negyven olyan közgyûlési tag aláírásával közöl-
hetik észrevételeiket a jelölôbizottsággal, akik közül
legalább húsz akadémikus.”

16. Az Ügyrend 22. § (3) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„Ü. 22. §
(3) Azokat az egyéb írásos indítványokat, amelyek a Köz-

gyûlés elôtt legalább három munkanappal, legalább
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húsz közgyûlési tag aláírásával az MTA Titkárság el-
nöki titkársági feladatok ellátásáért felelôs szervezeti
egységéhez beérkeztek, a Közgyûlés elôtt másolatban
a szavazásra jogosultak rendelkezésére kell bocsátani.
Hasonlóan kell eljárni az egyéni vagy húsznál keve-
sebb tag aláírásával tett javaslatok esetében is, ha az
illetékes osztályelnök ellátta ôket kézjegyével.”

17. Az Ügyrend 23. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 23. §
(1) A Közgyûlés határozatképességét a jelenléti íveken

szereplô aláírások ellenôrzése (elektronikus regisztrá-
ció, gépi szavazás esetén a leadott jelzések összesíté-
se) után az Akadémia elnöke állapítja meg.

(2) A Közgyûlés ülését az Akadémia elnöke (a (3) bekez-
désben foglalt esetben a levezetô elnök segítségével)
vezeti.

(3) Az Akadémia elnökének javaslatára a Közgyûlés nyílt
szavazással dönt az elnököt a munkájában segítô le-
vezetô elnök(ök) (a továbbiakban együttesen: levezetô
elnök) személyérôl.

(4) A közgyûlési eseti bizottságok kiküldésére a levezetô
elnök tesz javaslatot, a Közgyûlés pedig nyílt szava-
zással dönt róla.

(5) Az ülésen a hozzászólás szándékát a levezetô elnöknél
szóban vagy írásban jelezni kell. A hozzászólás idô-
tartamát a vita jellegének megfelelôen a Közgyûlés ha-
tározatban korlátozhatja. Az elnöki, fôtitkári és egyéb
elôterjesztôi válaszadásra az idôkorlátozás szabályát
nem kell alkalmazni.”

18. Az Ügyrend 24. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 24. §
(1) A Közgyûlés határozatot hoz a megtárgyalt kérdések-

rôl, az elé terjesztett indítványokról, javaslatokról.
A szavazás elrendelésére a levezetô elnök jogosult.
A határozatokat írásba kell foglalni, és a levezetô el-
nöknek ki kell hirdetnie ôket. A határozatokat az Aka-
démiai Értesítôben közzé kell tenni.

(2) Személyi ügyekben titkosan kell szavazni. Ha azonban
olyan személyi ügyrôl van szó, amely csak a döntés el-
ôkészítést szolgáló munkaszervezéssel függ össze (pl.
szavazathitelesítô bizottság kiküldése), nyílt szavazás
is elrendelhetô.

(3) A Közgyûlés bármelyik tagja kérheti a levezetô elnököt
titkos szavazás elrendelésére. A titkos szavazás elren-
delésérôl a Közgyûlés a levezetô elnök javaslatára sza-
vazással, a jelen lévô szavazásra jogosultak egyszerû
többségével dönt.

(4) Ha titkos szavazáshoz szavazólapok használatára ke-
rült sor, úgy azokat – amennyiben a szavazással szem-
ben kifogással nem éltek, vagy a kifogást az arra jo-
gosult elutasította - az eredmény hitelesítése és kihir-
detése után legkésôbb 15 naptári nappal meg kell
semmisíteni.

(5) A Közgyûlés Szavazathitelesítô Bizottságot nevez ki.
A Szavazathitelesítô Bizottság a szavazatszámlálást is
elvégezheti.

(6) A Közgyûlés levezetô elnöke a szavazás elrendelése
elôtt köteles részletes és egyértelmû tájékoztatást adni

a szavazás módjáról, a szavazás érvényességének és
eredményességének, továbbá a szavazatok érvényes-
ségének a feltételeirôl.

(7) Érvénytelen az a szavazat, amelybôl nem lehet kétsé-
get kizáróan megállapítani a szavazó szándékát (így
különösen, ha a szavazásra bocsátott kérdésben nem
foglalt egyértelmûen állást); továbbá az, amelyet a sza-
vazásra vagy a szavazatra vonatkozó alapszabályi és
ügyrendi szabályok megsértésével, valamint amelyet a
(8) bekezdésben foglaltak megsértésével adtak le.

(8) Amennyiben egyetlen jelöltrôl kell szavazni, az érin-
tett személy nem vehet részt a szavazásban.

(9) Ha egyidejûleg több jelölt közül kell egyet választani,
azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, akire a
szavazásra jogosult jelenlévôknek több mint a fele
„igen”-nel szavazott. Ha egyik jelölt sem nyeri el az
„igen” szavazatoknak a megválasztáshoz elôírt arány-
át, a szavazást meg kell ismételni.

(10) A megismételt szavazáson csak azokról az elsô szava-
zás után újabb szavazással meghatározott számú je-
löltekrôl lehet szavazni, akik az elsô szavazás során a
legtöbb „igen” szavazatot kapták. A megválasztáshoz
a második körben is annyi „igen” szavazatot kell el-
nyerni, amennyi meghaladja a szavazásra jogosult je-
lenlévôk felét.

(11) Amennyiben a második szavazás is eredménytelen, úgy
a második körben legtöbb szavazatot kapott jelöltek
közül újabb szavazással kiválasztott jelöltekre további
szavazás tartható, vagy a Közgyûlés jogosult úgy ha-
tározni, hogy a szavazást elnapolja.

(12) Ha több személyt kell ugyanolyan tisztségre megsza-
vazni, azok tekintendôk megválasztottnak, akik elnyer-
ték a szavazatok többségét, és sorrendben a legtöbb
„igen” szavazatot kapták. Ha több személy kapott azo-
nos számú „igen” szavazatot, közöttük a sorrendet a
„nem” szavazatok emelkedô sorrendje határozza meg.
Ha ez sem dönt, és/vagy nincs elég jelölt megszavazva,
a meg nem választott jelöltekre szûkítve a listát új sza-
vazást kell elrendelni. Ha több személyt kell ugyanolyan
tisztségre megszavazni (és a jelöltek száma megegyezik
a betölthetô tisztségek számával), a Jelölôbizottság
elôterjesztésére – a választott tisztségviselôk (pl. alel-
nökök) kivételével – listás szavazás is elrendelhetô.

(13) A szavazás eredményét az elnök (levezetô elnök) álla-
pítja meg és hirdeti ki.

(14) A Közgyûlés írásba foglalt határozatait jóváhagyásra
az elnök (levezetô elnök), vagy ha a Közgyûlés erre bi-
zottságot választott, a határozatok szövegezésével
megbízott eseti bizottság elnöke olvassa fel a Köz-
gyûlésen.

(15) Ha a határozat terjedelme, jellege, tartalmi megfogal-
mazásának szabatossága megkívánja, a határozatok
végleges szövegének megállapítására a Közgyûlés az
Elnökséget hatalmazhatja fel.

(16) A Közgyûlésen elhangzottakról szó szerinti jegyzô-
könyvet kell készíteni. A jegyzôkönyvvel azonos értékû
az ülésen készített hangfelvétel. A jegyzôkönyvet a
Közgyûlés azon két jelen lévô tagja hitelesíti aláírásá-
val, akiket a levezetô elnök javaslatára a Közgyûlés
ezzel megbízott. A Közgyûlés tagjainak joguk van az
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ülésrôl készített jegyzôkönyvbe betekinteni, arról jegy-
zetet készíteni vagy a hangfelvételt meghallgatni.

(17) Külön szabályozás hiányában az elnökségi ülés, az
osztályülés és a tudományos bizottsági ülés határozat-
képességét és szavazási rendjét is hasonlóképpen le-
het megállapítani.”

19. Az Ügyrend 25. § (1), (2), (3) és (7) bekezdései helyébe
a következô rendelkezés lép:
„Ü. 25. §
(1) Az Akadémikusok Gyûlése a Közgyûlésnek a hazai

akadémikusokból, valamint az Akadémia külsô és tisz-
teleti tagjaiból álló olyan szekciója/része, amely a jog-
szabályban, az akadémiai Alapszabályban vagy Ügy-
rendben hatáskörébe utalt ügyekben jár el, a Köz-
gyûlés jogait gyakorolva. Szavazati joggal a hazai
akadémikusok rendelkeznek. Az Akadémikusok Gyûlé-
se általában a Közgyûlés idején ülésezik.

(2) Össze kell hívni az Akadémikusok Gyûlését abban az
esetben is, ha ezt az Elnökség javasolja, vagy ha a ha-
zai tagok egyharmada a napirend megjelölésével az
elnöktôl írásban kéri.

(3) A határozatképesség megállapításához (a távollévôk
közötti szavazás kivételével) a tartósan külföldön tar-
tózkodó és a 70 éven felüli akadémikusok számát, ha
nincsenek jelen, nem kell figyelembe venni.

(7) A szavazás többfordulós, amelyet az akadémiai tiszt-
ségviselôk megválasztásának szavazási rendje szerint
kell lebonyolítani. Papíralapú szavazás esetén a sza-
vazatok számlálását az elnök javaslatára a gyûlés ál-
tal megválasztott háromtagú bizottság végzi, amely-
nek egyetlen jelölt sem lehet tagja.”

20. Az Ügyrend 26. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 26. §
(1) A tudományos osztály elnökét távollétében az osztály-

elnök-helyettes(ek) helyettesíti(k).
(2) Az osztály elnöke és elnökhelyettese(i) tevékenységü-

kért az osztálynak felelnek.
(3) A tudományterületi titkárság vezetôje – az illetékes

osztályelnökök elvi irányításával – ellátja a titkárság
illetékességi körébe tartozó tudományos osztályok
mûködésével összefüggô titkársági, tudományszerve-
zési feladatokat.”

21. Az Ügyrend 27. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 27. §
(1) A tudományos osztály évente legalább kétszer tudo-

mányos ülést szervez.
(2) A tudományos osztály az alábbi bizottságokat hozhat-

ja létre:
a) Tudományos bizottság: a tudományos osztály által

létrehozott, egy-egy szakterületet képviselô, köztes-
tületi tagságon alapuló bizottság, amely az akadé-
miai törvényben, valamint az akadémiai Alapsza-
bályban és Ügyrendben meghatározott feladatokat
lát el (így különösen részt vesz a doktori eljárá-
sokban). A doktori ügyekben történô eljárásra az
osztály külön doktori bizottságot is létrehozhat.

b) Osztályközi tudományos bizottság: a tudományos
osztályok által létrehozott, szakterületeket össze-

kapcsoló, köztestületi tagságon alapuló bizottság,
amely az akadémiai törvényben, valamint az aka-
démiai Alapszabályban és Ügyrendben megha-
tározott feladatokat lát el (így különösen részt vesz
a doktori eljárásokban).

c) Állandó bizottság: a tudományos osztály vagy osz-
tályok által meghatározott feladat ellátására létre-
hozott olyan bizottság, amely alapvetôen nem a
köztestületi tagságon alapul. Az állandó bizottság
doktori ügyekben nem járhat el. Állandó bizottság
nem hozható létre olyan feladat ellátására, amely
kifejezetten tudományos bizottság (doktori bizott-
ság) vagy osztályközi tudományos bizottság hatás-
körébe tartozik.

(3) A tudományos bizottság és az osztályközi tudományos
bizottság esetén – az akadémikusok kivételével – min-
den köztestületi tag csak egy tudományos bizottságba
(osztályközi tudományos bizottságba) kerülhet be vá-
lasztás útján, és csak ebben az egy bizottságban vá-
laszthat és választható. A köztestületi tag az elôbbiek
szerint nem lehet egyszerre tagja tudományos bizott-
ságnak és osztályközi tudományos bizottságnak.

(4) A doktori ügyek tárgyalására a tudományos osztály
külön doktori bizottságot is létrehozhat. A doktori bi-
zottság jogállására és eljárásrendjére – amennyiben
az akadémiai Alapszabály és Ügyrend vagy a Doktori
szabályzat másként nem rendelkezik – a tudományos
bizottságokra vonatkozó szabályok irányadók azzal,
hogy a (3) bekezdés szerinti összeférhetetlenség a dok-
tori bizottság vonatkozásában nem alkalmazandó.
A tudományos bizottságoknak a doktori ügyekben va-
ló eljárására és a doktori bizottságok mûködésére vo-
natkozó részletes szabályokat – az MTAtv., az Alap-
szabály és az Ügyrend rendelkezéseivel összhangban –
a Doktori szabályzat állapítja meg.

(5) Az osztályhoz tartozó tudományos bizottságok, osz-
tályközi tudományos bizottságok, doktori bizottságok
és állandó bizottságok felsorolását az osztály ügyrend-
je tartalmazza.

(6) A tudományos osztály munkájában tanácskozási jog-
gal vehetnek részt az osztályhoz tartozó külsô és tisz-
teleti tagok, az osztályhoz tartozó kutatóközpontok fô-
igazgatói és az önálló kutatóintézetek igazgatói, vala-
mint a tudományos bizottságok elnökei. Számukra az
osztály a programjairól értesítést (meghívót) küld.

(7) A tudományos osztály meghatározott feladatra (elôre
meghatározott idôtartamra) eseti bizottságot is létre-
hozhat. Az eseti bizottság nem a köztestületi tagságon
alapul. Eseti bizottság nem hozható létre a (2)–(4) be-
kezdésben meghatározott bizottságok hatáskörébe tar-
tozó feladatra.

(8) A tudományos osztály általában havonta, de legalább
negyedévenként ülést tart (rendes osztályülés). Rend-
kívüli osztályülést kell összehívni, ha azt az osztály sza-
vazati jogú tagjainak legalább 20%-a indítványozza.

(9) A rendes osztályülés napirendjére az osztályelnök tesz
javaslatot, amelyet az osztályülés szavazással fogad
el. A rendes osztályülés napirendjét – a szavazás alap-
ján – az osztályelnök állapítja meg. Az osztályelnök ké-
szíti elô és vezeti le az ülést. Az ülés idôpontját úgy kell
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kitûzni, hogy a meghívottak kellôképpen felkészülhes-
senek a tárgyalásra.

(10) Az osztályülésre meg kell hívni az Akadémia elnökét,
fôtitkárát és fôtitkárhelyettesét, valamint a tudomány-
területileg illetékes alelnökét.

(11) A tudományos osztályon (a távollévôk közötti szava-
zás kivételével) a szavazásra jogosultak számából a
tartósan külföldön tartózkodók számát és a 70 éven fe-
lülieket, ha nincsenek jelen, le kell vonni. Az osztály
akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak
több mint a fele jelen van.

(12) A tudományos osztályok rendszeresen értékelik a tu-
dományágukhoz tartozó szakterületek nemzetközi fej-
lôdését.

(13) A tudományos osztály az AKT-tôl kapja meg a kutató-
központi, kutatóintézeti és támogatott kutatócsoporti
beszámolókat, a külsô tanácsadó testületek értékelését
és az AKT hozzáfûzött megjegyzéseit, majd kiegészíti
azokat, és megküldi az AKT elnökének.

(14) Az osztályelnök és osztályelnök-helyettes(ek) választá-
sára hivatott osztályülés választással kapcsolatos sza-
kaszát a tudományterületileg illetékes alelnök vezeti
le. Ennek elôkészítésére a tudományos osztály jelölô-
bizottságot választ, amelynek személyi összetételét,
megbízatása idôtartamát és eljárását az osztály álla-
pítja meg.

(15) A doktori cím odaítélési eljárásában a tudományos
osztály az illetékes tudományos bizottság (doktori bi-
zottság) elôkészítése alapján javaslatot tesz a bíráló-
bizottság tagjaira. A doktori ügyeket tárgyaló osztály-
ülésekre az illetékes tudományos bizottság (doktori bi-
zottság) képviselôjét meg kell hívni. A tudományos
osztály a doktori cím megszerzésére irányuló eljárás-
ban kialakított, részletes indokolással ellátott javasla-
tairól rövid idôn belül tájékoztatja a Doktori Tanácsot,
a nyilvános vita eredményének ismeretében javaslatot
tesz a Doktori Tanácsnak a doktori cím odaítélésének
a kérdésében.

(16) Az osztály az éves kiadványtervek rangsorolási javas-
latát a tudományos bizottságokkal egyetértésben ala-
kítja ki.

(17) A tudományos osztály külön szabályzatba (osztály-
ügyrend) foglalja mûködésének eljárási szabályait, az
osztályügyrendet az Akadémia Elnöksége szabály-
szerûségi ellenôrzés keretében megtárgyalja. Az El-
nökség az osztályügyrendet visszautalja az osztálynak
akkor, ha nem áll összhangban a vonatkozó jogszabá-
lyokkal, az Akadémia Alapszabályával és Ügyrendjé-
vel, más akadémiai szabályozással, a Közgyûlés vagy
az Elnökség határozatával.”

22. Az Ügyrend 28. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 28. §
(1) A véleményének kialakításához szükséges adatokat a

megkeresés után a tudományos osztály bocsátja a tu-
dományos bizottság rendelkezésére.

(2) A tudományos bizottság munkáját az illetékes tudo-
mányterületi titkárság segíti.

(3) A doktori ügyeket is tárgyaló tudományos bizottságo-
kat és osztályközi tudományos bizottságokat úgy kell

létrehozni, hogy a bizottságnak legalább tíz MTA dok-
tora (ideértve az akadémikusokat is) címmel rendelke-
zô tagja legyen. Súlyos tudományterületi aránytalan-
ság esetén (az osztály elôzetes döntése alapján) a tu-
dományos osztálynak lehetôsége van az eredeti
bizottsági taglétszám maximum 25%-os növelésére és
az alulreprezentált tudományterülethez tartozó köz-
testületi tagok közül új tagok kooptálására.

(4) A tudományos bizottságok értékelik szakterületük nem-
zetközi fejlôdését, és tartalmi javaslatokat tesznek az
osztálynak.

(5) A tudományos bizottság által létrehozott munkabizott-
ság vagy albizottság megalakításához és mûködteté-
séhez külsô köztestületi és nem köztestületi tagokat is
be lehet vonni.”

23. Az Ügyrend 29. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 29. §
(1) Az Akadémia elnökének meghívására az Elnökség ülé-

sein részt vesznek azMTA Titkárság azon dolgozói, akik-
nek az ülés lebonyolításával vagy a várható határoza-
tok végrehajtásával kapcsolatosan feladataik vannak.

(2) Az Akadémia elnökének akadályoztatása esetén az el-
nökségi ülést a fôtitkár vezeti, akit az ülésen az elnök
jogosítványai illetnek meg.

(3) Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedéven-
te ülésezik.

(4) Azokban a kérdésekben, amelyekben az Alapszabály
vagy a Közgyûlés döntési jogkörrel ruházta fel az El-
nökséget, az Elnökség állásfoglalása és véleménye az
elnököt is kötelezi.

(5) Az elnökségi ülést úgy kell elôkészíteni, hogy tagjai-
nak legalább három munkanapjuk legyen felkészülni
a tárgyalásra.

(6) Az ülés napirendjét az elnök határozza meg. Az El-
nökség tagjai kérhetik az ülésen az elnöktôl az Akadé-
mia számára fontos ügyek napirenden kívüli megtár-
gyalását.

(7) Az elnökségi ülésrôl jegyzôkönyvet kell készíteni. En-
nek hitelesítésére az Elnökség két jelen lévô tagját kell
felkérni. Az elnökségi ülésen elhangzottakról hangfel-
vétel készül, amely azonos értékû a jegyzôkönyvvel.

(8) Minden napirendi pont megvitatása után az elnök ösz-
szefoglalja az Elnökség kialakult állásfoglalását (vé-
leményét). Az Elnökség állásfoglalását, véleményét
tartalmazó határozatot az ülés után legfeljebb 8 mun-
kanappal írásba kell foglalni. Az elnök dönt arról,
hogy az Elnökség állásfoglalásait (véleményeit) tar-
talmazó határozatok közül melyeket kell számozással
ellátva megjelentetni az Akadémiai Értesítôben. Az el-
nök által aláírt határozatokat meg kell küldeni az El-
nökség tagjainak és mindazoknak, akiknek feladatuk,
hogy gondoskodjanak a végrehajtásukról.”

24. Az Ügyrend 30. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 30. §
(1) A Vezetôi Kollégium által el nem döntött kérdésekben

az Elnökség határoz.
(2) A Vezetôi Kollégium állásfoglalásait (véleményeit) a

Kollégium titkára írásba foglalja, számozással látja
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el, és az elnök jóváhagyása után megküldi a Vezetôi
Kollégium tagjainak, valamint az adott tárgyban ille-
tékes szervezeti egység vezetôjének. Az állásfoglaláso-
kat (véleményeket) az MTA Titkárságnak az elnöki tit-
kársági feladatokért felelôs, valamint a titkársági szer-
vezeti és mûködési szabályzatban meghatározott
szervezeti egysége nyilvántartja.

(3) A Vezetôi Kollégium titkára az MTA Titkárság elnöki
titkársági feladataiért felelôs szervezeti egységének ve-
zetôje, aki gondoskodik a Vezetôi Kollégium üléseinek
elôkészítésérôl és lebonyolításáról.

(4) A Vezetôi Kollégium állandó bizottságai
a) a Könyvtári Bizottság,
b) a Szociális Bizottság.

(5) Az állandó bizottságok vezetôi a bizottságok tevékeny-
ségérôl évente írásban beszámolnak a Vezetôi Kollé-
giumnak.”

25. Az Ügyrend 31. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 31. §
(1) Az Akadémia támogatja azokat a megyei önkormány-

zati és regionális kezdeményezéseket, amelyek anyagi
áldozatvállalásukkal külön tudományos testület mûkö-
dését tartják szükségesnek, mindenekelôtt a megye te-
rületén felmerülô, tudományos munkát igénylô kérdé-
sek megoldására.

(2) (1) bekezdés szerinti megyei testületek az adott terü-
leti bizottságok önálló, társult egységei.

(3) Az Akadémia nevét hordozó megyei tudományos tes-
tület megalakulását – az érintett területi bizottság ve-
zetésének és a megyei önkormányzat képviselôinek
egyeztetett álláspontja alapján – az Akadémia elnöke
hagyja jóvá. Az elnök a jóváhagyást indokolt esetben
visszavonhatja, ez – amennyiben a testület mûködését
nem kívánja más formában folytatni – a testület meg-
szûnését is jelenti. A jóváhagyás visszavonását köve-
tôen a testület az Akadémia nevét nem viselheti, aka-
démiai tudományos testületként nem határozhatja meg
és tüntetheti fel magát.

(4) A területi bizottságok
a) a tudósok és a tudomány iránt érdeklôdô emberek

személyes kapcsolatainak megteremtése, elmélyí-
tése érdekében klubot mûködtetnek tudományos,
kulturális és közéleti kérdések kötetlen megvita-
tására;

b) a feladataik ellátásához szükséges anyagi feltételek
javítására alapítványok létrehozását kezdemé-
nyezhetik és támogathatják;

c) tevékenységükbe bevonják a régiójuk szerinti kül-
sô köztestületi tagokat, és (szavazati joggal nem
rendelkezô meghívottként) bevonhatnak olyan
szakembereket, akik nem tagjai a köztestületnek.

(5) A területi bizottságok választott tagjainak megbízatá-
sa hároméves idôszakra szól, és a tag korlátlan alka-
lommal újraválasztható. A tagok megválasztására hi-
vatott gyûlést – a megyék tudományos adottságait tük-
rözô arányokra is figyelemmel – a területi bizottság
elnöke készíti elô, hívja össze és vezeti le. Az új tagok
megválasztásával a régi tagsági megbízások meg-

szûnnek. A választás eredményérôl írásban tájékoztat-
ni kell az Akadémia elnökét.

(6)A területi bizottság elnökének megválasztása titkos
szavazással történik. Megválasztottnak azt az akadé-
mikust kell tekinteni, akire a szavazásra jogosult je-
lenlévôknek több mint a fele „igen”-nel szavazott.
A választás eredményérôl írásban tájékoztatni kell az
Akadémia elnökét.

(7)A területi bizottság az éves munkájáról írásos össze-
foglalást készít az Akadémia rendes Közgyûlése szá-
mára.

(8) Az Akadémia elnökének felkérésére, a felkérésben
meghatározott szempontok alapján a területi bizottság
rövid elemzést készít az Akadémia által a Kormány
számára benyújtandó éves tájékoztatóhoz.

(9) A területi bizottság az Akadémia elnökének felkérésé-
re, a felkérésben meghatározott szempontok alapján
összeállított szakmai anyaggal segíti az Akadémia el-
nöke által kétévenként az Országgyûlés elé terjeszten-
dô jelentés elkészítését.”

26. Az Ügyrend 32. § (1)-(3) bekezdései helyébe a követ-
kezô rendelkezés lép:
„Ü. 32. §
(1) Kutatóközpont létrehozásának, átalakításának, meg-

szüntetésének folyamatát a létrehozásra irányuló kez-
deményezésrôl szóló elnöki döntés megszületésétôl
kezdve az Akadémia elnöke által kinevezett megbízott
(alapító biztos, megszüntetô biztos) irányítja és fel-
ügyeli.

(2) Kutatóintézet létrehozásának és megszüntetésének fo-
lyamatát a létrehozásra irányuló kezdeményezésrôl
szóló elnöki döntés megszületésétôl kezdve az Akadé-
mia elnöke által kinevezett megbízott (alapító biztos,
megszüntetô biztos) irányítja és felügyeli.

(3) A kutatóintézet (kutatóközpont) alapítását (megszün-
tetését) kezdeményezô(k) javaslatot tehet(nek) az ala-
pító biztos (megszüntetô biztos) személyére. Az alapí-
tó biztos megbízatása a kutatóintézet (kutatóközpont)
igazgatójának (fôigazgatójának) kinevezéséig tart. Az
alapító okirat elfogadása után az alapító biztos vagy
más személy az igazgatói (fôigazgatói) megbízások ál-
talános szabályának megfelelô eljárással kaphat igaz-
gatói (fôigazgatói) kinevezést (megbízást). A meg-
szüntetô biztos megbízatása a kutatóintézet (kutató-
központ) megszûnésének idôpontjáig tart.”

27. Az Ügyrend 33. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 33. §
(1) Az Elnökség a pályázati felhívást a beadási határidô

lejárta elôtt legalább három hónappal közzéteszi.
A beadott pályázatnak meg kell határoznia a kutatási
területet, és tájékoztatást kell adnia a csoport leendô
vezetôjének korábbi munkásságáról. A pályázathoz
mellékelni kell a befogadó intézmény nyilatkozatát a
csoport befogadásáról és infrastrukturális ellátásáról.

(2) A létezô csoportoknak az Akadémiával fennálló szer-
zôdésük meghosszabbításáért minden új periódusban
pályázniuk kell, nekik azonban pályázatukat az ered-
ményeikrôl beszámoló éves jelentésekkel kell alátá-
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masztaniuk. Létezô kutatócsoportot – sikertelen pá-
lyázat esetén – az Akadémia elnökének döntése alap-
ján az Akadémia a kutatócsoport eredményei alapján
(pályázati körbe sorolható utótámogatás) meghatáro-
zott, csökkentett mértékû támogatásban részesítheti.

(3) Az újonnan alapított és a tovább mûködô támogatott
kutatócsoportok ellátása érdekében az Akadémia szer-
zôdést köt a befogadó intézménnyel. A szerzôdésben
rögzíteni kell a kutatócsoporti pályázatok benyújtásá-
ra és a vállalkozási tevékenység végzésére vonatkozó
szabályokat.

(4) A támogatott kutatócsoportok kötelesek munkájukról
évente az AKT részére beszámolót készíteni.

(5) A támogatott kutatócsoportok évi beszámolóinak for-
mája igazodik a kutatóintézetek által készítendô be-
számolókéhoz.

(6) A kutatócsoportok akadémiai állásban lévô tagjait az
Akadémia határozott idejû szerzôdéssel alkalmazza.
Az MTA doktora címmel rendelkezô akadémiai állás-
ban lévô kutatót a TKI – az AKT döntése alapján – ha-
tározatlan idejû szerzôdéssel is alkalmazhatja, ha a
kutató elfogadja, hogy a kutatócsoport megszûnése
esetén az Akadémia ôt képzettségének megfelelô kuta-
tóintézeti állásba helyezi. A kutatócsoport tagjaival és
vezetôjével kapcsolatos további alkalmazási és össze-
férhetetlenségi szabályokat az Akadémia elnöke külön
rendelkezésben határozza meg.”

28. Az Ügyrend 34. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 34. §
Minden kutatóközpont és kutatóintézet (ideértve a kuta-
tóközpontok intézeteit is), valamint kutatócsoport legfel-
jebb egy jelöltre tehet javaslatot. A javasolt személyt a
kutatóhely (kutatóközpont, önálló kutatóintézet, kutató-
csoport) vezetôje jelöli a vezetô kutatók véleményére tá-
maszkodva. A lehetséges jelöltek személyérôl az igazga-
tók egymással egyeztethetnek. Az osztályon lefolytatott
jelöltállítás során a kutatóhelyhez (is) tartozó – beleért-
ve a kutatóhellyel közalkalmazotti jogviszonyban levô
vagy onnan nyugdíjba vonult tagokat is – osztálytagok
vita után titkos szavazással választják ki a jelöltek közül
az osztály jelöltjét, akinek jelölését az osztály titkos sza-
vazással erôsíti meg.”

29. Az Ügyrend 35. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 35. §
Az AKT elkészíti saját ügyrendjét, amelyet az Akadémia
Elnöksége hagy jóvá.”

30. Az Ügyrend 36. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 36. §
(1) A szakbizottság ülését a napirend megjelölésével a

szakbizottság elnöke hívja össze, valahányszor a teen-
dôk ezt indokolják. Össze kell hívnia a szakbizottság
ülését akkor is, ha a szakbizottság tagjainak egyhar-
mada vagy az Akadémia elnöke, vagy az AKT elnöke,
avagy a Felügyelô Testület a napirend megjelölésével
ezt írásban kéri.

(2) A szakbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagja-
inak több mint a fele jelen van. A szakbizottság hatá-
rozatait szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlô-
ség esetén a szakbizottság elnökének szavazata dönt.

(3) A szakbizottság ügyrendjét az AKT hagyja jóvá.
(4) A költségvetési támogatás és a beruházási keretekrôl

szóló napirend elôkészítéséhez a Titkárság kimutatást
készít az elôzô évi összegekrôl és az MTA következô
költségvetésében az egyes intézeteket érintô új tervek
költségeirôl.

(5) Az intézeteknek éves jelentésüket magyar és angol
nyelven is el kell készíteniük.”

31. Az Ügyrend 37. § (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezô rendelkezés lép:
„Ü. 37. §
(1) Az AKVT-be történô képviselôválasztást – a támoga-

tott kutatócsoporti körben – a TKI igazgatója szervezi
meg. Minden kutatócsoport-vezetô öt személyre sza-
vazhat, és szavazata akkor érvényes, ha mindhárom
tudományterületnek legalább egy, de legfeljebb két
mûvelôjére szavazott.

(2) Képviselôvé legfeljebb az az öt vezetô válhat, aki a leg-
több szavazatot kapta, de azzal a további feltétellel,
hogy a megválasztott képviselôk révén mindhárom tu-
dományterületet legalább egy személy képviselje, és
egyik tudományterületet se képviseljék kettônél többen.”

32. Az Ügyrend 38. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 38. §
Az akadémiai kutatóközpontot a fôigazgató, az önálló ku-
tatóintézetet az igazgató képviseli.”

33. Az Ügyrend 39. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 39. §
(1) A külsô tanácsadó testület maga határozza meg

ügyrendjét, és jogosult az értékeléshez, állásfoglalás-
hoz, véleményalkotáshoz szükséges minden informáci-
ót bekérni az adott kutatóközponttól, annak kutatóin-
tézeteitôl, valamint az önálló kutatóintézettôl.

(2) A külsô tanácsadó testület évente legalább egyszer ülé-
sezik, és megbízatása hároméves idôtartama alatt leg-
alább egy alkalommal a kutatóközpontban (önálló
kutatóintézetben) tart kihelyezett ülést. Az üléseket a
testület részére az akadémiai Alapszabályban megha-
tározott feladataihoz, a testület szellemiségéhez, cél-
kitûzéseihez méltó helyre kell összehívni. A testület tag-
jait, illetve a kutatóközpont fôigazgatóját (kutatóinté-
zet igazgatóját) a soron következô ülés tervezett
idôpontjáról és napirendjérôl annak megtartását meg-
elôzôen írásban kell tájékoztatni. Egyéb üléseit infor-
matikai eszközök közvetítésével is megtarthatja, és ha-
tározatait elektronikus levelezés útján is meghozhatja.
A külsô tanácsadó testület határozatához az összes tag
több mint a felének egybehangzó szavazata szükséges.

(3) A külsô tanácsadó testület mûködésének költségei a
kutatóközpontot (önálló kutatóintézetet terhelik. A kül-
földi tagok az üléseken való részvételük miatti ma-
gyarországi látogatásaikon költségtérítésben része-
sülnek.”
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34. Az Ügyrend 40. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„Ü. 40. §
Az Akadémia hivatalos kiadványai közül az Akadémiai Ér-
tesítô szerkesztéséért, az akadémiai honlap szerkesztésé-

ért, az akadémiai honlapon megjelenô akadémiai hírek és
a News and Views kiadásáért az MTA Titkárságának az
Akadémia elnöke által kijelölt szervezeti egysége felelôs.”

Az Ügyrend jelen módosítással nem érintett részei válto-
zatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
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A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény,1

a Magyar Tudományos Akadémia
Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

MTAtv. = Akadémiai törvény
Asz. = Alapszabály
Ü. = Ügyrend

(A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény módosításáról szóló
2009. évi XX. törvényt2 az Országgyûlés

2009. március 30-i ülése,
a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályát

és Ügyrendjét egységes szerkezetben
az Akadémia 2009. évi májusi rendes közgyûlése

fogadta el3)

A Magyar Tudományos Akadémia
2011. december 5-i Közgyûlése által 9/2011. (XII. 5.)

és 10/2011. (XII. 5.) sz. határozattal elfogadott
módosításokkal

MTAtv.

A Magyar Tudományos Akadémiát a nemzet a magyar
nyelv ápolására, a tudomány szolgálatára hozta létre.
Jogos társadalmi igény, hogy a magyar tudományosság
nagy múltú nemzeti intézményének mûködési és tevé-
kenységi szabadsága – a tudományt mûvelô és képviselô
más intézmények autonómiáját nem csorbítva – önkor-
mányzati jogainak törvényi megerôsítésével kiszélesedjék,
belsô életének demokratizmusa erôsödjék.

Ennek érdekében az Országgyûlés a következô törvényt
alkotja:

A Magyar Tudományos Akadémia jogállásáról

MTAtv. 1. §
(1) A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:

Akadémia) önkormányzati elven alapuló, jogi személy-
ként mûködô köztestület, amely a tudomány mûvelésé-
vel, támogatásával és képviseletével kapcsolatos orszá-
gos közfeladatokat lát el.

(2) Az Akadémiát a 6. § szerinti akadémikus, valamint a
7. § szerinti nem akadémikus köztestületi tagok alkot-
ják.

(3) Az Akadémia akadémikus tagjai köztestületi jogaikat
közvetlen részvétel útján, a nem akadémikus köztes-
tületi tagok pedig – a jelen törvényben és az Akadémia
Alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály) meg-
határozott módon – képviselet útján gyakorolják.

(4) Az Akadémia mint köztestület, valamint az akadémiai
kutatóhálózat mûködésének feltételeit közvetlenül
érintô jogszabályok, programok, intézkedések, továb-
bá a közfeladatainak ellátását érintô jogszabályok, ál-
lami programok és intézkedések elôkészítésekor az
Akadémia véleményét ki kell kérni.

MTAtv. 2. §
(1) Az Akadémia az e törvényben meghatározott felada-

tainak ellátása céljából közfinanszírozású kutató-
hálózatot, kiszolgáló és egyéb intézményeket létesít és
mûködtet, amelyek felett irányítási jogot gyakorol, va-
lamint – a 23. § (6) bekezdésében foglaltak szerint –
gazdasági társaságokat létesíthet, amelyek tulajdono-
si jogát gyakorolja. Az Akadémia a tudományért,
mûvészetért tevékenykedô más szervezeteket is támo-
gathat.

(2) Az Akadémia a központi költségvetésben önálló feje-
zetet alkot, amely tartalmazza az Akadémia mint köz-
testület által – nem gazdasági társaságként – mûködte-
tett szervezetek költségvetését is.

(3) Az Akadémia esetében a köztestületekre vonatkozó
szabályokat az e törvényben meghatározott eltérések-
kel kell alkalmazni.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁRÓL SZÓLÓ 1994. ÉVI XL. TÖRVÉNY,
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALAPSZABÁLYA ÉS ÜGYRENDJE

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

1 Kihirdetve : 1994. IV. 26-án, hatályos 1994. június 30-ától.
2 Kihirdetve : 2009. IV. 3-án, hatályos 2009. október 3-ától.
3 A 6/2009. (V. 5.) sz. határozat hatályos 2009. október 3-ától.



Asz. 1. §
(1) AMagyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Aka-
démia) nemzeti közintézmény, amely a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továb-
biakban: MTAtv.) szerint jogi személyként mûködô
köztestület.

(2) Az Akadémia és intézményei a tudomány mûvelését, tá-
mogatását és képviseletét a tudományos ismeretek gyara-
pítása érdekében, az emberiség javára, a nemzet felemel-
kedése, boldogulása és jóléte érdekében végzik. A kutatás
eredményeivel szolgálják a nemzetet, részt vesznek a ma-
gyar nyelv ápolásában, a nemzeti kulturális és természeti
örökség megóvásában, a tudomány eredményeinek elter-
jesztésében, alkalmazásában és a közvélemény alakításá-
ban.

(3) Az Akadémia mint köztestület és az akadémiai költség-
vetési szervek mûködésének feltételeit közvetlenül érin-
tô jogszabályok, programok, intézkedések, továbbá a köz-
feladatainak ellátását érintô jogszabályok, állami
programok és intézkedések elôkészítésekor az Akadémia
véleményét – amennyiben szükséges és lehetséges, a meg-
felelô testületek véleménye alapján – az elnök jogosult
képviselni.

(4) Az Akadémia véleményének államigazgatási képviseleté-
re miniszterelnöki és miniszteri szinten az elnök, államtit-
kári (helyettes államtitkári) szinten – az elnökkel történô
egyeztetési kötelezettséggel – a fôtitkár, fôosztályvezetôi
szinten az elnök vagy az elnököt helyettesítô jogkörben a
fôtitkár által kötött mandátummal kijelölt személy jogo-
sult.

(5) Az Akadémia testületei, választott és kinevezett (megbí-
zott) vezetôi döntéseinek, intézkedéseinek, állásfoglalása-
inak, véleményének meghozatalára és megjelenítésére vo-
natkozó részletes szabályokat és a kiadmányozás rendjét
az Akadémia szabályzatban állapítja meg.

(6) Az Akadémia székhelye Budapest.

MTAtv.

Az Akadémia feladatairól

MTAtv. 3. §
(1) Az Akadémia közfeladatai a következôk:

a) támogatja a tudományok mûvelését és a tudomá-
nyos kutatások végzését, támogatja a tudományos
könyv- és folyóirat-kiadást;

Asz. 2. §
(1) Az Akadémia folyóirata a Magyar Tudomány.
(2) Az Akadémia a könyv- és folyóirat-kiadások gondozásá-
ra Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságot tart fenn. A
Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság javaslatot tesz a Ve-
zetôi Kollégiumnak az e célra rendelt költségvetési keret
felhasználására.

MTAtv. 3. §
[(1) Az Akadémia közfeladatai a következôk:]

b) tudományos kutatások folytatása céljából, a köz-
ponti költségvetésbôl támogatott fôhivatású kuta-

tóhálózatot tart fenn, megalkotja mûködési szabá-
lyait, és hatékonyan mûködteti azt;

c) tudományos minôsítési rendszert mûködtet, mely-
nek keretében a Magyar Tudományos Akadémia
doktora (a továbbiakban: az MTA doktora) továb-
bá a Magyar Tudományos Akadémia levelezô és
rendes tagja címet adományoz. Az adományozás
szabályait az Akadémia szabályzatba foglalja;

d) a világban folyó és a hazai tudományos kutatások
eredményeit és irányait rendszeresen értékeli, és ez-
zel kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg;

Asz. 2.§
(3) Az Akadémia a tudományos kutatások tendenciáinak alap-
ján kétévente javaslatokat fogalmaz meg a magyarországi
tudományos kutatások irányait, szervezeti formáit, finan-
szírozását és egyéb feltételeit illetôen. A javaslatokat a tu-
dományos osztályok állítják össze, és az Akadémia elnö-
ke szerkesztett formában – a Közgyûlés véleményének
ismeretében – közzéteszi. A több tudományágat érintô
ajánlásokat az érintett tudományos osztályokkal és kuta-
tóhelyekkel is egyeztetni kell.

MTAtv. 3. §
[(1) Az Akadémia közfeladatai a következôk:]

e) az Országgyûlés vagy a Kormány kérésére a kom-
petenciájába tartozó kérdésekben – fôleg a tudo-
mány, az oktatás, a társadalom, a környezet és a
gazdaság kérdéseiben – kinyilvánítja szakmai véle-
ményét;

Asz. 3. §
(1) Az Országgyûlés vagy a Kormány felkérését a felkérés tu-
dományterületi sajátosságait tekintetbe véve az Akadémia
elnöke az illetékes tudományos osztálynak (osztályoknak)
továbbítja, vagy külön bizottságot jelöl ki a felkérésben
foglaltak megvizsgálására. Az Akadémia kézhez kapott
szakvéleményre alapozva alakítja ki véleményét, amelyet
az elnök vagy az általa felhatalmazott személy jogosult to-
vábbítani vagy közzétenni.

(2) A fentieken túl – saját elhatározásukból vagy felkérésre –
a tudományt érintô országos jelentôségû kérdésekben és
a társadalmi élet átfogó problémáiban az Akadémia meg-
határozott testületei (a Közgyûlés, az Elnökség, a tudo-
mányos osztályok, az érintett tudományos osztály felha-
talmazása alapján a hozzá tartozó illetékes tudományos
bizottság(ok), az Akadémia elnöke vagy az Akadémia va-
lamely testülete által felkért bizottság), valamint a tudo-
mányos kérdésben illetékes akadémiai intézetek elvi ál-
lásfoglalást tehetnek, egyedi kérdésekben véleményt
nyilváníthatnak.

(3) Az elnök, az Elnökség és a Vezetôi Kollégium bizottságai
– amennyiben az állásfoglalás (vélemény) kialakítása fel-
kérés alapján történt – csak a felkérô személy vagy testü-
let jóváhagyása után tehetik közzé állásfoglalásukat (véle-
ményüket). A tudományos osztályok állásfoglalását és
véleményét az osztályelnök, a tudományos bizottságok ál-
lásfoglalását és véleményét a bizottságok elnökei jogosul-
tak továbbítani vagy közzétenni. Az állásfoglalásban (vé-
leménynyilvánításban) fel kell tüntetni, hogy azt melyik
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testület alakította ki. Több osztály tudományágát érintô,
inter- vagy multidiszciplináris kérdésekben valamennyi
érintett osztály állásfoglalását (véleményét) együttesen kell
kinyilvánítani. Ha az inter- vagy multidiszciplináris kér-
désben az osztályok nem tudnak közös álláspontot kiala-
kítani, akkor nincs az adott kérdésben együttes, nyilvá-
nosságra hozható osztályvélemény.

(4) Az Akadémia hivatalos állásfoglalásának (véleményének)
kizárólag a Közgyûlés, az Elnökség és az Akadémia el-
nökének felkérésre vagy saját kezdeményezésre tett nyi-
latkozata minôsül.

(5) A fenti (1)–(4) bekezdések szerint kialakított állásfogla-
lás (vélemény) közzététele során fel kell tüntetni, hogy
az állásfoglalást (nyilatkozatot) az akadémiai testület
vagy személy milyen minôségében hozta meg és teszi
közzé.

Ü. 1. §
A tudományos osztályok, bizottságok és az akadémiai intéze-
tek állásfoglalását, véleményét tájékoztatásul meg kell külde-
ni az Akadémia elnökének és fôtitkárának, ha lehetséges
elôzetesen, de legkésôbb az állásfoglalás, vélemény bekül-
désével egy idôben.

MTAtv. 3. §
[(1) Az Akadémia közfeladatai a következôk:]

f) segíti a magyar nyelv fejlôdését és a tudomány ma-
gyar nyelven történô mûvelését;

Asz. 3. §
(6) Az Akadémia támogatja a magyar nyelv történetének, szó-
kincsének, nyelvtanának a kutatását, a kutatások eredmé-
nyeinek a kiadását és a magyar tudományos szaknyelv
mûvelését.

MTAtv. 3. §
[(1) Az Akadémia közfeladatai a következôk:]

g) ôrködik a tudományos közélet tisztaságán, a tudo-
mányos kutatás és a tudományos véleménynyilvá-
nítás szabadságán;

Asz. 3. §
(7) Az Akadémia a tudományos közélet tisztaságának, a tu-
dományos kutatás és a tudományos véleménynyilvánítás
szabadságának a védelmére Tudományetikai Bizottságot
mûködtet. A Tudományetikai Bizottság tagjait a tudomá-
nyos osztályok javaslatai alapján a Közgyûlés választja
meg. A Tudományetikai Bizottság megalkotja ügyrend-
jét, amelyet az Elnökség hagy jóvá.

MTAtv. 3. §
[(1) Az Akadémia közfeladatai a következôk:]

h) megállapodásokat köt és kapcsolatokat tart fenn
hazai, külföldi és nemzetközi tudományos intéz-
ményekkel és szervezetekkel, különösen akadé-
miákkal, felsôoktatási intézményekkel és az Euró-
pai Unió tudományos szervezeteivel;

Asz. 4. §
(1) A külföldi és a nemzetközi tudományos intézményekkel
és szervezetekkel való kapcsolatokért az Akadémia elnö-
ke felelôs.

Ü. 2. §
A nemzetközi kapcsolatok szervezését (tervezés, igazgatási és
szervezési kérdések) az MTA Titkárság végzi. A nemzetközi
kapcsolatok létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével
kapcsolatos szabályokat az Akadémia elnöke külön rendelke-
zésben határozhatja meg.

Asz. 4. §
(2) A költségvetés nemzetközi kapcsolatokra szolgáló kere-
teit az Akadémia elnöke a vonatkozó jogszabályokban és
az akadémiai vagyongazdálkodási szabályzatokban fog-
laltaknak megfelelôen határozza meg.

Ü. 3. §
A nemzetközi kapcsolatok kereteivel kapcsolatos feladatokat
az MTA Titkársága végzi.

MTAtv. 3. §
[(1) Az Akadémia közfeladatai a következôk:]

i) kapcsolatot tart a külföldön élô magyar nyelvû és
tárgyú tudományos kutatások mûvelôivel, támo-
gatja a határon túli magyar tudományosságot;

Asz. 5. §
(1) Az Akadémia kapcsolatot tart külsô tagjaival és a köztes-
tület külsô tagjaival, továbbá minden, magát magyarnak
valló, tudományos alkotómunkával foglalkozó, e kapcso-
lattartásra igényt tartó személlyel. E kapcsolattartás szak-
mai feladatait a Magyar Tudományosság Külföldön Elnö-
ki Bizottság (MTKEB) látja el. Az ehhez szükséges
adminisztratív munkát az MTA Titkárságának határon túli
magyarokért felelôs szervezeti egysége végzi.

(2) Az Akadémia az (1) bekezdésben foglaltak keretében a
magyar tudományos mûhelyeket, célprogramjaikat és a tu-
domány ottani magyar mûvelôit – különösen, de nem ki-
zárólagosan – ösztöndíjakkal, díjkitûzéssel, céltámogatás-
sal segítheti.

(3) A külsô tagok támogatásának mértékérôl az Elnökség ha-
tározattal dönt.

MTAtv. 3. §
[(1) Az Akadémia közfeladatai a következôk:]

j) tudományos programokat és konferenciákat szervez,
pályázatokat ír ki;

Asz. 6. §
(1) Az Akadémia tudományos programjának vagy konferen-
ciájának kell tekinteni a Közgyûlés, az Elnökség, a Veze-
tôi Kollégium, az Akadémia elnöke, a tudományos osztá-
lyok, továbbá a közgyûlési, az elnökségi, a vezetôi
kollégiumi és az elnöki bizottságok által meghirdetett
programokat és konferenciákat. Akadémiai költségvetési
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szerv programja akkor minôsül akadémiai tudományos
programnak vagy konferenciának, ha annak szervezése,
rendezése (meghirdetése) az Akadémia elnökének az aka-
démiai rendezvényekre vonatkozó külön rendelkezésében
foglaltak szerint történik.

(2) Akadémiai pályázatok kiírására a fenti testületek mellett
az Akadémia elnöke és fôtitkára jogosult.

Ü. 4. §
A tudományos osztályok éves rendezvény- és programtervét
a tárgyév január 31. napjáig, az egyes rendezvények vagy
konferenciák programjairól szóló tájékoztatást pedig elôze-
tesen kell megküldeni az Akadémia elnökének.

MTAtv. 3. §
[(1) Az Akadémia közfeladatai a következôk:]

k) szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások
eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosí-
tását;

Asz. 7. §
Az Akadémia és intézményei a tudomány mûvelése, támoga-
tása és képviselete mellett aktívan részt vesznek a tudomány
eredményeinek elterjesztésében, alkalmazásában, népszerûsí-
tésében, a tudományos kutatások, a tudományalapú fejleszté-
sek, a társadalmi és technológiai innováció (a továbbiakban:
innováció) megvalósításában, valamint ezek társadalmi és
gazdasági hasznosításában.

MTAtv. 3. § (1)
[(1) Az Akadémia közfeladatai a következôk:]

l) felsôoktatási intézményekkel és közgyûjtemények-
kel kötött megállapodás alapján ezen intézmények-
ben tudományos kutatócsoportokat tarthat fenn,
valamint közremûködhet az oktatásban és a felsô-
oktatási intézményekben folyó doktori (PhD) kép-
zésben;

Asz. 8. §
(1) A támogatott kutatócsoportok létrehozásának célja kie-
melkedô tudományos mûhelyek támogatása nem akadé-
miai intézményekben.

(2) A támogatott kutatócsoportok testületi felügyeletét az
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (a továbbiakban:
AKT), a velük kapcsolatos adminisztratív teendôket az
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája (a továbbiak-
ban: TKI) látja el.

(3) A támogatott kutatócsoportok vezetôi maguk közül az
Alapszabály 54. §-ában és az Ügyrend 37. §-ában leírt
módon választják meg képviselôjüket az Akadémiai Kuta-
tóhelyek Vezetôinek Tanácsába (a továbbiakban: AKVT).

(4) Az Akadémia, illetve annak kutatóközpontjai és kutatóin-
tézetei megállapodhatnak felsôoktatási intézményekkel
közös kutatási, képzési feladatok ellátására.

MTAtv. 3. §
[(1) Az Akadémia közfeladatai a következôk:]

m) a tudományos utánpótlást ösztöndíjrendszer fenn-
tartásával segíti, amelynek fedezete az Akadémia

költségvetésében elkülönítetten szerepel; kiemel-
kedô tudományos eredményeket elérô kutatók ré-
szére – saját forrásaiból vagy egyetemleges közér-
dekû kötelezettségvállalás alapján – határozott idô-
re tudományos ösztöndíjat, díjakat alapíthat,
díjkitûzést tehet, amelynek feltételeit és részletes
rendjét az Akadémia szabályzatban állapítja meg;

Asz. 9. §
Az Akadémia fiatal kutatók számára fiatal kutatói állásokat
juttathat. A tárgyévben kiadható új álláshelyek számát az
elnök javaslatára az Elnökség hagyja jóvá.

Ü. 5. §
(1) Az álláshelyek tudományterületek közötti elosztásának

arányairól az AKT határoz. Az álláshelyeknek a kutató-
központok, önálló kutatóintézetek, kutatási tevékenységet
is végzô egyéb akadémiai költségvetési szervek és támo-
gatott kutatócsoportok közötti elosztásáról a tudományte-
rületi szakbizottságok javaslata alapján ugyancsak az
AKT határoz.

(2) A tanulmányaikat sikeresen befejezô és kiemelkedô telje-
sítményt nyújtó volt PhD-hallgatók az általuk választott
akadémiai költségvetési szervnél (kutatóközpont, kutató-
intézet, kutatási tevékenységet is végzô egyéb akadémiai
költségvetési szerv) vagy kutatócsoportban posztdoktori
állást nyerhetnek. Az erre szolgáló költségvetési keretet az
Akadémia elnöke határozza meg. Ezek az álláshelyek nem
számítanak bele a fiatal kutatói álláskeretekbe. Az állás-
helyre a végzett hallgatók nyújthatnak be pályázatot, vagy
témavezetôjük ajánlhatja ôket. A pályázatot az Akadémia
elnökéhez kell benyújtani, aki azt véleményezésre a tudo-
mányterületi szakbizottságoknak küldi meg.

(3) A fiatal kutatói és a posztdoktori álláshelyek elnyerésével
és betöltésével kapcsolatos további részletszabályokat az
Akadémia elnöke külön rendelkezésben állapítja meg.

Asz. 10. §
(1) Az Akadémia Magyarországon dolgozó, PhD-fokozattal
rendelkezô fiatal kutatók számára Bolyai-ösztöndíjat biz-
tosít, amelynek odaítélésérôl az e célra alakított MTA Bo-
lyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma (a továbbiak-
ban: Bolyai Kuratórium) dönt.

(2) A Bolyai Kuratórium 9 tagból áll, tagjait az Akadémia el-
nöke kéri fel a tisztség betöltésére. Az Akadémia elnöke a
tagok közül egyidejûleg kijelöli a Kuratórium elnökét is.
A kuratórium tagjainak megbízatása 3 évre szól, és leg-
feljebb egy alkalommal – ismételt elnöki felkérés alapján
– újra betölthetô.

(3) A Bolyai Kuratórium mûködésével összefüggô titkársági
feladatokat az MTA Titkárságának az Akadémia elnöke
által kijelölt szervezeti egysége látja el.

Ü. 6. §
(1) A Bolyai Kuratórium elnökének és tagjainak nevét az Aka-

démia honlapján és az Akadémiai Értesítôben közzé kell
tenni.
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Asz. 10. §
(4) A Bolyai Kuratórium évenként állapítja meg az Akadé-
mia elnöke által megjelölt keret erejéig az ösztöndíjban
részesíthetôk számát.

(5) A Bolyai-ösztöndíjakra vonatkozó pályázat benyújtásának
éves rendjét és feltételrendszerét, az értékelés szabályait,
továbbá a Kuratórium szervezeti és mûködési szabályza-
tát a Bolyai Kuratórium dolgozza ki, és az Akadémia El-
nöksége hagyja jóvá.

(6) A Kuratórium elnöke a pályázat meghirdetésérôl, a be-
nyújtott pályázatok elbírálásáról évenként beszámol az
Akadémia Elnökségének.

(7) Az Akadémia az MTAtv. 3. §-ában foglaltak végrehajtá-
sára a tudományos utánpótlás biztosítására, valamint a tu-
dományos kutatói munka ösztönzésére további támogatá-
sokat nyújthat.

Ü. 6. §
(2) A Bolyai-ösztöndíjakra vonatkozó pályázat benyújtásának

és értékelésének az Elnökség által jóváhagyott szabályait
a Bolyai-kuratórium teszi közzé az Akadémia honlapján.

MTAtv. 3. §
[(1) Az Akadémia közfeladatai a következôk:]

n) tudományos osztályokat alakít, amelyek a tudomá-
nyos szakmai autonómia alapegységei, és az Alap-
szabályban meghatározott módon egyéb testülete-
ket (tudományos bizottságokat, területi bizott-
ságokat stb.) hoz létre.

MTAtv. 3. §
(2) Az Akadémia elnöke kétévenként beszámol az Ország-

gyûlésnek az Akadémia munkájáról, valamint a ma-
gyar tudomány általános helyzetérôl.

(3) Az Akadémia elnöke évente tájékoztatja a Kormányt
az Akadémia munkájáról, valamint a magyar társa-
dalom és gazdaság fellendítése érdekében elért ered-
ményeirôl.

Asz. 11. §
Az Országgyûlési beszámoló és a Kormánytájékoztató elké-
szítését az Akadémia elnöke a fôtitkár közremûködésével szer-
vezi meg. A beszámoló és a tájékoztató összeállítását a kutató-
helyek, a köztestület és a titkársági szervezet tagjai a
felkérésnekmegfelelôen adatok szolgáltatásával, elemzések ké-
szítésével és minden más szükséges módon kötelesek segíteni.

Ü. 7. §
(1) A dokumentumok elkészítéséért elsôsorban az MTA Tit-

kárság szervezeti és mûködési szabályzatában meghatá-
rozott illetékes szervezeti egység (így különösen a kutató-
intézetek szakmai felügyeletéért és a kommunikációért
felelôs szervezeti egységek) felelôsek.

(2) A dokumentumok elkészítését úgy kell ütemezni, hogy a tu-
dományos osztályok képviselôinek és az Akadémia vezetô
testületeinek módjuk legyen az anyagok érdemi áttanul-
mányozására.

(3) A kutatóközpontok és a kutatóintézetek éves jelentéséhez,
értékeléséhez szükséges adatokat az (1) bekezdésben meg-

határozott, a kutatóintézetek szakmai felügyeletéért felelôs
titkársági szervezeti egységnek olyan formában kell be-
kérnie az intézetektôl, hogy azok az Akadémia által be-
nyújtandó tájékoztatók alapjául is szolgálhassanak.

MTAtv. 3. §
(4) Az Akadémia a törvényben rögzített tájékoztatók el-

készítéséhez – a közzétett adatok felhasználásán túl –
az adatokat önkéntes adatszolgáltatáson alapuló saját
adatgyûjtés és más szervektôl való átvétel útján szerzi
be. Személyes adat átvételére csak az érintett személy
elôzetes hozzájárulásával kerülhet sor.

(5) A költségvetési szervek és a többségi állami tulajdon-
ban lévô gazdálkodó szervezetek a kezelésükben lévô
közérdekû adatokat – a döntések elôkészítéshez szük-
séges adatok hozzáférhetôségének biztosításáról szóló
2007. évi CI. törvényben megállapított szabályok sze-
rint – 15 napon belül küldik meg az Akadémiának.

MTAtv. 4. §
Feladatainak ellátása során az Akadémia a vagyonával, a
részére jóváhagyott költségvetési támogatással, saját be-
vételeivel és más forrásaival az e törvénynek az Akadémia
gazdálkodásáról és vagyonáról szóló rendelkezéseiben le-
írtak szerint gazdálkodik.

Az Akadémia felépítése és irányítása

A köztestület

MTAtv. 5. §
(1) Az Akadémia köztestületének tagjai a 6. § szerinti aka-

démikusok és a 7. §-ban meghatározott nem akadé-
mikus személyek.

(2) A köztestület hazai akadémikus tagjai alanyi jogon
tagjai az Akadémia Közgyûlésének (a továbbiakban:
Közgyûlés), annak az osztálynak, ahol akadémikussá
választották ôket, és szakterületük szakmai bizottsá-
gainak. A köztestület nem akadémikus tagjai – maguk
közül – az Akadémia Alapszabályában meghatározott
módon választják meg képviselôiket, akik az Akadé-
mia közgyûlésében és osztályaiban képviselik ôket.

(3) A köztestület tagjai maguk közül az Alapszabályban
meghatározott módon választanak tagokat a tudomá-
nyos és egyéb akadémiai testületekbe.

Az akadémikusok

MTAtv. 6. §
(1) Az akadémikusok körét rendes és levelezô (a továb-

biakban együtt: hazai), valamint külsô és tiszteleti
tagok alkotják. Az akadémikusok az Alapszabályban
rögzített módon közremûködnek az Akadémia közfel-
adatainak ellátásában.

(2) Az akadémikusokat a hazai tagok választják az Akadé-
mia tagjai közé. Minden akadémikus az Akadémia va-
lamelyik osztályába tartozik. Az akadémikus tudomá-
nyos osztályba tartozása kérésére az Alapszabályban
rögzített módon megváltoztatható.
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(3) A 70 évesnél fiatalabb hazai akadémikusok száma nem
haladhatja meg a 200 fôt, a hazai akadémikusok teljes
száma pedig a 365 fôt.

Asz. 12. §
(1) Levelezô taggá az a magyar állampolgár választható meg,
aki az MTA doktora címmel vagy az MTAtv 8. §-a alap-
ján azzal egyenértékûnek minôsített tudományos fokozat-
tal rendelkezik, és aki tudományát elismerten és különösen
magas színvonalon, alkotó módon mûveli.

(2) Rendes taggá az a magyar állampolgárságú levelezô tag
választható meg, aki levelezô tagságának elnyerése óta je-
lentôs tudományos eredményeket ért el.

(3) Külsô taggá az az életvitelszerûen külföldön élô tudós vá-
lasztható, aki nem vagy nem csak magyar állampolgár,
magát magyarnak vallja, tudományát elismerten és külö-
nösen magas színvonalon, alkotó módon mûveli, és szoros
kapcsolatot tart a magyar tudományos élettel.

(4) Tiszteleti taggá az a külföldi (nem magyar állampolgár
vagy többes állampolgár; illetve külföldön élô magyar ál-
lampolgár) tudós választható, aki szaktudományát nem-
zetközileg kiemelkedô színvonalon mûveli, és aki a ma-
gyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot.

Asz. 13. §
(1) A tagok választása háromévenként történik.
(2) A tagjelölést az Akadémia tudományos osztályai végzik.
Tagjelöltekké azok válnak, akik elegendô számú ajánlást
kaptak a hazai akadémikusoktól. Külsô tagokra külsô
tagok is tehetnek ajánlást: az Akadémikusok Gyûlése az
(5) bekezdés alapján e körben további szabályokat álla-
píthat meg. A jelöltséghez szükséges ajánlások számát és
az egy-egy tag által adható ajánlások számát a tagajánlá-
sok elôtt az Elnökség határozza meg.

(3) Az osztályok hazai akadémikusai titkos szavazással rang-
sorolják a tagjelölteket. Az errôl a rangsorról döntô sza-
vazást nem lehet megismételni, de ha két vagy több jelölt
szavazatszáma azonos, az e jelöltek közötti rangsorról újra
kell szavazni. A rangsorról döntô szavazás szabályait az
osztályok ügyrendje tartalmazza. A közös akadémiai je-
lölôlistára azok a tagjelöltek kerülnek rá, akik az osztá-
lyokon a szavazatok több mint felét megszerezték.

(4) Az osztályok által készített jelöltlistákat az Elnökség
közös jelöltlistává egyesíti, megjelölve, hogy az egyes
osztályokon legfeljebb hány új tag választható meg. Az
Elnökség a közös jelöltlista meghatározásakor nem térhet
el attól a sorrendtôl, amelyet az osztályok megállapítot-
tak. Az Elnökség a jelöléseket az Akadémikusok Gyûlése
elé terjeszti.

(5) Az Akadémikusok Gyûlése meghatározza és elfogadja az
akadémikussá választás eljárási szabályait. A tagválasz-
tást az Akadémikusok Gyûlése bonyolítja le.

Ü. 8. §
(1) Az a tudós, akit akadémikussá választanak, a választás

eredményének kihirdetésétôl jogosult az akadémikuso-
kat megilletô jogokat gyakorolni, és ettôl az idôponttól
köteles az akadémikusokat terhelô kötelezettségeket tel-
jesíteni.

(2) A tagajánlásokat bemutatja a Magyar Tudomány címû fo-
lyóirat és az Akadémia honlapja. A tagjelöltek publikáci-
ós teljesítménye megismerhetôvé válik az e célból mûköd-
tetett adatbázisból.

Asz. 14. §
(1) Akadémikus egy idôben csak egy tudományos osztálynak
lehet a tagja.

(2) Minden új akadémikus ahhoz az osztályhoz tartozik,
amely a tagságra javasolta. Ha a javaslattevôk több osz-
tályhoz is tartoznak, a megválasztott akadémikus annak
az osztálynak lesz a tagja, amelyik az ajánlásokat – az aka-
démikussá jelölés céljából – befogadta.

(3) A tiszteleti és a külsô tag ahhoz a tudományos osztályhoz
tartozik, amelyik a tagságra jelölte.

(4) Ha az akadémikus a kutatásai során tudományterületet vál-
toztat, indoklással kérheti másik osztályba való átsorolását.

Ü. 9. §
Egy másik osztályba való átsorolásról szóló kérelmet mindkét
érdekelt osztályhoz egyidejûleg kell írásban benyújtani.
Amennyiben azt mindkét osztály elfogadja, az átsorolás ér-
vénybe lép. Ha valamelyik osztály az indoklást nem fogadja el,
úgy az átsorolásról az érintett osztályelnökök meghallgatása
és az átsorolás iránti kérelem indokainak megismerése után
az Elnökség dönt.

Asz. 15. §
A hazai akadémikusoknak minden akadémiai ciklus kezdetén
írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy osztályuk mely tudo-
mányos bizottságának (bizottságainak) munkájában kívánnak
részt venni. A hazai akadémikusok nyilatkozatuk alapján vagy
felkérésre más osztályok tudományos bizottságainak a mun-
kájában is részt vehetnek.

Asz. 16. §
(1) A hazai akadémikus szavazati joggal vesz részt a Köz-
gyûlésen, valamint annak a tudományos osztálynak, tu-
dományos bizottságnak (bizottságoknak), osztályközi tu-
dományos bizottságnak, doktori bizottságnak, továbbá
annak a területi bizottságnak az ülésein, amelynek tagja.

(2) A hazai akadémikus a köztestület bármely tisztségére meg-
választható, kivéve, ha a jelen Alapszabályban meghatáro-
zott összeférhetetlenségi szabály vonatkozik rá.

(3) Az Akadémia külsô és tiszteleti tagja tanácskozási joggal
vehet részt az Akadémia e § (1) bekezdésében felsorolt
testületeinek ülésein. A tudományos osztályok tájékoztat-
ják ôket az osztályülésekrôl és egyéb programjaikról.

(4) Az Akadémia rendes és levelezô tagja köteles a megvá-
lasztása után egy éven belül székfoglaló elôadást tartani.
Az akadémikus köteles az Akadémia munkájában folya-
matosan részt venni és tudományos munkájáról az Aka-
démia kérésére tájékoztatást adni. A 70 évesnél idôsebb
tag önkéntes feladatvállalásként vesz részt az Akadémia
munkájában.

(5) Az Akadémia külsô és tiszteleti tagja is tarthat székfog-
laló elôadást.
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MTAtv. 6. §
(4) A Magyarországon élô hazai akadémikusok tudomá-

nyos teljesítményét és köztestületi munkáját az Aka-
démia havi tiszteletdíj folyósításával is elismeri. A tisz-
teletdíj a hazai akadémikust élete végéig megilleti,
elhalálozása esetén annak meghatározott hányadát
hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként)
kell folyósítani.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj és hozzá-
tartozói ellátások fedezetét az Akadémia költségvetési
fejezetében elkülönítetten kell megállapítani.

Asz. 17. §
Az akadémikusi tiszteletdíj folyósításának felfüggesztésére a
vonatkozó jogszabályban, illetve a felfüggesztés részletes el-
járási szabályainak rögzítésére vonatkozóan az Akadémia el-
nökének külön határozatában foglaltak az irányadók.

Ü. 10. §
(1) Az Asz. 17. §-a körében a hazai tudományos életben való

részvétel akadályoztatottságát az adott tudományos osz-
tály adminisztratív feladatait ellátó titkárságon (a továb-
biakban: tudományterületi titkárság) kell írásban bejelen-
teni, megjelölve a várható idôtartamot. A tudományterületi
titkárság gondoskodik a további adminisztratív teendôk el-
látásáról.

(2) A tudományterületi titkárság vezetôje figyelemmel kíséri a
titkársághoz tartozó tudományos osztályok tagjainak osz-
tályüléseken és egyéb közfeladatok elvégzésében való rész-
vételét, és tartós, hosszú idejû távolmaradás esetén a tit-
kárságvezetô errôl tájékoztatja az osztály elnökét, aki
figyelmezteti a tagot a tartós távolmaradás várható kö-
vetkezményeire.

MTAtv.

A nem akadémikus köztestületi tagok

MTAtv. 7. §
(1) AMagyarországon szerzett vagy honosított tudományos

fokozattal rendelkezô személyek közül azok válnak a
köztestület nem akadémikus tagjává, akik tudományos
tevékenységükkel a magyar tudomány feladatainak
megoldásában részt vesznek, és az Akadémia szakterü-
letük szerint illetékes tudományos osztályának bejelen-
tik, hogy a köztestület tagjai kívánnak lenni. A jelent-
kezôt az Akadémia az osztály javaslata alapján felveszi
a központi köztestületi nyilvántartásba.

Asz. 18. §
(1) A köztestületi tagságra való jelentkezést a szakterületileg
illetékes tudományos osztályhoz kell benyújtani.

(2) A köztestületi tagság tudományos címként nem használ-
ható.

Ü. 11. §
(1) A köztestületbe való jelentkezést az illetékes tudományte-

rületi titkársághoz – a vonatkozó akadémiai szabályozás-
ban foglaltak szerint – írásban kell benyújtani. A jelent-
kezési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jelentkezô

tudományos fokozatának vagy doktori címének adatait
(megnevezés, szakterület, intézmény, a megszerzés dátu-
ma), a tudományterületnek megfelelô tudományos osztály
és a szakterületnek megfelelô tudományos bizottság meg-
jelölését, a jelentkezô tudományos testületi tisztségét; to-
vábbá a jelentkezô születési helyét és idejét, munkahelye
megnevezését és címét, lakcímét és elektronikus levelezé-
si címét. A jelentkezés idôpontjában érvényes publikációs
listáját a jelentkezônek az e célra rendszeresített adatbá-
zisban rögzítenie kell. A jelentkezô a nyilatkozat kitöltésé-
vel elfogadja, hogy a köztestület az elôbbiek szerint ren-
delkezésre bocsátott adatait a köztestületi jelentkezés, ezt
követôen a köztestületi tagság fenntartása érdekében ke-
zelje. Az adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseket az
Akadémia elnöke határozatban állapítja meg.

(2) A köztestületi tagságra való jelentkezés után a jelentkezô
nyilatkozatában megjelölt tudományos osztály – ameny-
nyiben illetékességét megállapítja – felkéri az illetékes tu-
dományos bizottságot, hogy állapítsa meg, a jelentkezô
megfelel-e a köztestületi taggá válás MTAtv. vonatkozó
rendelkezésében rögzített feltételeinek. E feltételek meg-
léte esetén a tudományos bizottság megállapítja, hogy a
jelentkezô a köztestületi jegyzékbe felvehetô-e. A tudomá-
nyos osztály a tudományos bizottság állásfoglalását egy-
szerûsített eljárásban jóváhagyja, ezt követôen a felvételrôl
vagy az elutasításról a jelentkezôt írásban haladéktalanul
értesíti. A köztestületi jegyzékbe való felvételt vagy elutasí-
tást a tudományos osztály részletesen akkor tárgyalja, ha
az osztály a bizottság véleményével nem ért egyet, vagy a
felvétellel kapcsolatos döntéshez a bizottság vagy az osz-
tály véleménye szerint egyéb okból az ügy részletes tárgya-
lására van szükség.

(3) Amennyiben a köztestületbe való felvételi eljárást megin-
dító tudományos osztály a saját illetékességének hiányát
állapítja meg, az osztály a jelentkezô ügyét a tudományte-
rületileg illetékes osztályhoz teszi át. Az osztályok közötti
illetékességi vitában az Elnökség dönt.

(4) A köztestületi tag köteles karbantartani adatait és publi-
kációs listáját a köztestületi adatbázisokban. Ha a köztes-
tületi tag ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az adat-
bázis mûködtetôje felhívja az érintett tag figyelmét az
adatok karbantartásával kapcsolatos mulasztásra.

Asz. 18. §
(3) A köztestület tagjait – tudományterületi, tudományági és
tudományos bizottsági besorolásuk feltüntetésével – az
Akadémia a köztestületi tagok jegyzékében tartja nyilván.

Ü. 12. §
A köztestületi tagok központi nyilvántartásának megszervezé-
se, vezetése és a nyilvántartás ellenôrzése, illetve annak nyil-
vános adatbázisként való mûködtetése az Akadémia elnöke
által kijelölt akadémiai költségvetési szerv, valamint a tudo-
mányterületi titkársági feladatokért felelôs akadémiai költ-
ségvetési szerv feladata.

Asz. 18. §
(4) Szakmai indokok alapján a tudományterületi, tudományá-
gi és tudományos bizottsági besorolás kérelemre megvál-
toztatható.
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Ü. 13. §
(1) A besorolás megváltoztatása iránti kérelmet a köztestüle-

ti tag kezdeményezheti. Az illetékes tudományos osztályhoz
benyújtott írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell a régi és
a kérelmezett új tudományos bizottsági besorolást, vala-
mint a kérelem szakmai indokait, és ezzel egyidejûleg a
tudományos publikációkat is fel kell tölteni az e célra
rendszeresített adatbázisba.

(2) A besorolás megváltoztatásáról a tudományos osztály – a
tudományos bizottság véleményének kikérését követôen –
dönt, és írásban értesíti a kérelmezôt. Az osztály döntésé-
vel szemben az érintett köztestületi tag az Akadémia elnö-
kéhez intézett felterjesztéssel az Elnökséghez mint jogor-
voslati fórumként eljáró testülethez fordulhat.

(3) A bizottság átalakulása, megszûnése esetén a bizottság
tagjainak a tudományos osztály felhívására nyilatkozniuk
kell, hogy melyik (tudományterületileg illetékes) bizott-
ságnak kívánnak tagjai lenni. A besorolás megváltoztatá-
sára egyebekben az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak irá-
nyadók.

Asz. 19. §
(1) A nem akadémikus köztestületi tagok részt vehetnek azok-
ban a munkákban és – az osztály által meghatározott zárt
osztályülések kivételével – azokon a rendezvényeken,
amelyeket a szakterületük szerint illetékes tudományos
osztály, tudományos bizottság és az a területi bizottság
szervez, amelynek földrajzi területén mûködnek.

(2) A tudományos osztály, a tudományos és területi bizottsá-
gok figyelme kiterjed azoknak a nem akadémikus köztes-
tületi tagoknak a munkásságára, akiknek aktívan közre
kell mûködniük ezeknek a szervezeteknek a tevékenysé-
gében.

(3) A nem akadémikus köztestületi tagoknak szavazati joguk
van közgyûlési képviselôik megválasztásában. A nem aka-
démikus köztestületi tagok a köztestület bármelyik tiszt-
ségére megválaszthatók, kivéve, ha jogszabály vagy az
Alapszabály és Ügyrend ettôl eltérôen rendelkezik.

Ü. 14. §
A köztestületbe jelentkezô nem akadémikus személyek akkor
válnak a köztestület tagjává, amikor az Akadémia (ennek il-
letékes testülete) a köztestületi tagok jegyzékébe való felvéte-
lükrôl szóló döntést érvényesen és hatályosan meghozta. A je-
lentkezôt a döntés meghozataláról 30 naptári napon belül
értesíteni kell.

Asz. 20. §
A köztestületi tagság a tagnak az Akadémia illetékes tudo-
mányos osztályához címzett lemondó nyilatkozatával, a tag
halálával, illetve jogszabályban meghatározott esetben szûnik
meg.

Ü. 15. §
(1) A köztestületi tagságról lemondó nyilatkozatot az illetékes

tudományos osztályhoz írásban kell eljuttatni.
(2) Az illetékes tudományos osztály gondoskodik a tagság –

bármely okból történô – megszûnésének a köztestületi
tagok jegyzékében való átvezetésérôl.

Asz. 21. §
(1) Felfüggeszthetô a köztestületi tagsága annak, akit bûncse-
lekmény szándékos elkövetése miatt a bíróság jogerôsen
szabadságvesztés büntetésre ítélt, vagy ha a felfüggesz-
tésre egyébként jogszabályban vagy a vonatkozó akadé-
miai szabályozásban meghatározott ok bekövetkezett.
A felfüggesztés idôtartama – jogszabály eltérô rendelke-
zésének a hiányában – azonos a szabadságvesztés bünte-
tés (felfüggesztett szabadságvesztés esetén az eredmé-
nyesen eltelt felfüggesztés, ellenkezô esetben a kiszabott
büntetés) idôtartamával, ha pedig az ítélet ezt meghaladó
idôtartamú jogerôs közügyektôl való eltiltás mellékbünte-
tést is tartalmaz, akkor a felfüggesztés ennek lejártáig tart.

(2) A felfüggesztésrôl a szakterület szerinti illetékes tudomá-
nyos osztály indítványa alapján a Tudományetikai Bizott-
ság határoz.

Ü. 16. §
Az illetékes tudományos osztály gondoskodik arról, hogy a
Tudományetikai Bizottság határozatát a köztestületi tagok
jegyzékébe átvezessék.

Asz. 22. §
A köztestületi tag írásbeli nyilatkozatban (az indokok megje-
lölésével) kérheti a tudományos osztálytól tagságának szüne-
teltetését. A szüneteltetésre okot adó körülmények elhárulá-
sával a köztestületi tag kérheti tagságának helyreállítását.

Ü. 17. §
Az illetékes tudományos osztály gondoskodik a tagság szüne-
teltetésének a köztestületi tagok jegyzékébe való átvezetésé-
rôl.

MTAtv. 7. §
(2) A nemMagyarországon szerzett tudományos fokozat-

tal rendelkezô külföldön élô személyek az Alapszabály
rendelkezései szerint válhatnak a köztestület külsô tag-
jává.

Asz. 23. §
(1) A köztestület külsô tagjává olyan személy válhat, aki Ma-
gyarországon vagy hazájában elismert tudományos foko-
zattal rendelkezik, külföldön él, nem vagy nem csak ma-
gyar állampolgár, magát magyarnak vallja, tudományát
alkotó módon mûveli, és kapcsolatot tart a magyar tudo-
mányos élettel.

(2) A köztestületi külsô tagság iránti jelentkezést írásban, az
MTA Titkárság határon túli magyarok titkársági feladata-
iért felelôs szervezeti egységéhez kell benyújtani. A je-
lentkezô a nyilatkozat kitöltésével elfogadja, hogy a ren-
delkezésre bocsátott adatait a köztestületi jelentkezés, ezt
követôen a köztestületi tagság fenntartása érdekében az
Akadémia illetékes testülete, szervezete kezelje.

(3) A nem akadémikusi köztestületi külsô tagság tudományos
címként nem használható.

Ü. 18. §
A külsô köztestületi tagságra jelentkezônek kétnyelvû (magyar
és angol) jelentkezési nyilatkozatában fel kell tüntetnie
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állampolgárságát, tudományos fokozata megnevezését,
tudományos fokozata megszerzésének helyét és idejét, tudo-
mányterülete, a tudományos osztály és szûkebb szakterülete
megnevezését. A nyilatkozatban meg kell neveznie továbbá
azt a magyarországi kutatóhelyet, amellyel szoros szakmai
kapcsolatot tart fenn, munkahelyét az illetô ország nyelvén,
magyarul és angolul; meg kell adnia továbbá születési helyét
és idejét, elérhetôségét, és mellékelnie kell a tudományos fo-
kozata meglétét igazoló dokumentum másolatát.

MTAtv.

A Magyar Tudományos Akadémia doktorai

MTAtv. 8. §
(1) Az Akadémia Doktori Tanácsa azMTA doktora címet

ítélheti oda a kiemelkedô tudományos teljesítményt
elérô olyan személynek, akinek van tudományos foko-
zata, és a cím megszerzésének egyéb, az Akadémia
doktori szabályzatában meghatározott feltételeit is tel-
jesíti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím kérelem alap-
ján indult doktori eljárás keretében ítélhetô oda. Az el-
járás megindítására és a cím odaítélésére az Akadémia
Doktori Tanácsa jogosult.

Asz. 24. §
(1) Az MTA doktora címet az Akadémia annak ítélheti oda,
aki
a) tudományos fokozattal rendelkezik,
b) az általa mûvelt tudományszakot a tudományos foko-
zat megszerzése óta is eredeti tudományos eredmé-
nyekkel gyarapította,

c) tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tu-
dományos körei elôtt ismert és elismert, kiemelkedô
tudományos kutatói munkásságot fejt ki,

d) tudományos eredményeit doktori mûben foglalja ösz-
sze.

(2) Az Akadémia Doktori Tanácsa (a továbbiakban: Doktori
Tanács) az MTA Doktori szabályzatát maga dolgozza ki,
amelyet a Közgyûlés hagy jóvá. A Doktori szabályzat az
MTA doktora cím megszerzéséhez az (1) bekezdésben jel-
zetteken túl további feltételeket határozhat meg. A Doktori
Tanács Eljárási szabályzatát és ügyrendjét maga dolgozza
ki, amelyet az Akadémia Elnöksége hagy jóvá.

(3) A Doktori Tanács elnöke a doktori eljárást akkor indítja
meg, ha a kérelmezô igazolta, hogy tudományos fokozat-
tal rendelkezik, kérelméhez csatolta az Akadémia tudo-
mányos osztályai által meghatározott és a vonatkozó sza-
bályzatokban ismertetett követelmények teljesítését
igazoló mellékleteket, és azt a szellemi alkotását, amely
mint kiemelkedô tudományos teljesítmény az MTA dok-
tora cím odaítélésének az alapjául szolgál, valamint ren-
delkezésre bocsátotta a kérelmezô publikációira és hivat-
kozásaira vonatkozó, ellenôrzött tudománymetriai adatait.

(4) A doktori eljárás az alábbi, egymást követô szakaszokból
áll:
a) a kérelem benyújtása,

b) a doktori habitusvizsgálat, azaz a kérelmezô tudomá-
nyos tevékenységének, személyi alkalmasságának mi-
nôsítése, amelynek során véleményezô a tudományos
bizottság, javaslattevô a tudományos osztály (inter-
diszciplináris eljárás esetén az illetékes osztályok), és
a Doktori Tanács dönt,

c) bírálatra és védési eljárásra bocsátás, amelyrôl a Dok-
tori Tanács dönt,

d) a doktori mû bírálata, amelyet három szakmailag ille-
tékes bíráló végez,

e) a nyilvános vitára bocsátás, amelyre a három bíráló
tesz javaslatot, a vitára bocsátásról a Doktori Tanács
dönt,

f) a nyilvános vita, amelynek során a három bíráló véle-
ményez, és a bíráló bizottság a tudományos osztály-
nak javaslatot tesz a cím odaítélésre,

g) a cím odaítélése, amelyre az illetékes tudományos osz-
tály tesz javaslatot a Doktori Tanácsnak, amely dönt a
cím odaítélésérôl.

Asz. 24. §
(5) Az eljárás megindítása esetén a Doktori Tanács a tudo-

mányos teljesítmény elbírálására a kérelmet átadja a ké-
relmezô által megnevezett tudományos osztálynak.

(6) Ha a kérelmezô a tudományos teljesítmény elbírálására
több tudományágat jelöl meg (inter- vagy multidiszcip-
lináris kérelem), a Doktori Tanács két (legfeljebb három)
osztályt kér fel illetékességük megállapítására. Az ille-
tékes osztályok közül az egyik osztály „befogadó”, a má-
sik (többi) „közremûködô” osztályként vesz részt az el-
járásban. Vitás esetben az osztályoknak az eljárásban be-
töltött szerepérôl a Doktori Tanács dönt.

(7) A Doktori Tanács az eljárás bármelyik szakaszában
szakértôket kérhet fel véleményezésre. Az általuk készí-
tett szakértôi véleményt – amennyiben az a doktori mûre
vonatkozik – a kérelmezôvel ismertetni kell, és lehetôvé
kell tenni számára, hogy arra vonatkozóan észrevételeket
tegyen.

(8) A Doktori Tanács az odaítélt címet visszavonhatja, ha
azt állapítja meg, hogy a kérelmezô más szellemi alko-
tását saját tudományos teljesítményként feltüntetve, a
doktori eljárásban részt vevôket megtévesztette (érdem-
telenség). Eljárása során a Doktori Tanács az ugyanab-
ban az ügyben bíróság által hozott, jogerôs ítéletben fog-
laltakat köteles figyelembe venni. A Doktori Tanács a
határozat meghozatala elôtt meghallgatja a doktori cím
viselôjét.

(9) A Doktori Tanács bármely határozatának felülvizsgála-
ta csak abban az esetben kérhetô, ha az eljárás során el-
járási szabályokat sértettek meg, és ez a szabálysértés az
eljárásban hozott döntés eredményét befolyásolhatta.

(10) Az eljárási szabály megsértése miatt benyújtott felül-
vizsgálati kérelmet a Doktori Tanács háromtagú Ügyren-
di Bizottsága vizsgálja meg.

(11) Az Ügyrendi Bizottság elnökét és további két tagját a
Doktori Tanács a Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tályának javaslata alapján, akadémikus vagy az MTA
doktora címmel vagy azzal egyenértékû tudományos fo-
kozattal rendelkezô köztestületi tagok közül választja há-
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romévi idôtartamra. A bizottsági tagság egy alkalommal
megújítható.

Ü. 19. §
Az Ügyrendi Bizottságnak nem lehet tagja olyan személy, aki
a Doktori Tanácsnak a tagja.

Asz. 24. §
(12) Ha az Ügyrendi Bizottság az eljárásban hozott döntés

eredményét befolyásoló eljárási szabály megsértését ál-
lapítja meg, a Doktori Tanács hatályon kívül helyezi ha-
tározatát, és rendelkezik a szabálysértéssel érintett eljá-
rási szakasztól kezdve az eljárás megismétlésérôl vagy
új eljárás lefolytatásáról. Amennyiben az Ügyrendi Bi-
zottság eljárási szabály megsértését nem állapítja meg,
vagy a szabálysértés a döntés eredményét érdemben nem
befolyásolta, a felülvizsgálati kérelmet el kell utasítani.

(13) A doktori eljárás során felmerülô etikai vétségek miatt
benyújtott felülvizsgálati kérelmet a Tudományetikai Bi-
zottság vizsgálja meg. Az etikai vétség kivizsgálásának
és az etikai eljárás lefolytatásának részletes rendjét a Tu-
dományetikai kódex és a Tudományetikai Bizottság
ügyrendje tartalmazza.

(14) A Doktori Tanács mûködésével összefüggô titkársági
feladatokat az MTA Titkárságának szervezeti egysége-
ként mûködô Doktori Tanács Titkársága látja el.

MTAtv. 8. §
(3) Az MTA Magyarországon élô doktorainak tudomá-

nyos teljesítményét és köztestületi munkáját az Aka-
démia havi tiszteletdíj folyósításával is elismerheti,
amely az odaítéléstôl kezdve életük végéig megilleti
ôket. Az MTA tiszteletdíjban részesülô doktorai az
Alapszabályban rögzített módon közremûködnek az
Akadémia közfeladatainak ellátásában. Az MTA ösz-
szes doktora tiszteletdíjának éves összege nem halad-
hatja meg az akadémikusok – teljes létszámra számí-
tott – éves tiszteletdíjának 1,8-szorosát.

Asz. 25. §
(1) A doktori tiszteletdíj folyósításának felfüggesztésére a vo-
natkozó jogszabályban és az Akadémia elnökének külön
rendelkezésében foglaltak az irányadók. A köztestületi
munka megítélésénél – a 70 éven felüli MTA doktorai ki-
vételével – a köztestületi tagságot figyelembe kell venni.

(2) A tudományos teljesítmény és a köztestületi munka meg-
ítélésének szempontjait az Akadémia elnöke az egyes tu-
dományszakok sajátosságaira és a Doktori Tanács elnö-
kének véleményére is figyelemmel külön rendelkezésben
határozhatja meg.

Ü. 20. §
Az Asz. 25. §-a körében a hazai tudományos életben való rész-
vétel akadályoztatottságát az illetékes tudományterületi tit-
kárságon kell írásban bejelenteni, megjelölve annak várható
idôtartamát. A titkárság gondoskodik a további adminisztra-
tív teendôk ellátásáról. A tiszteletdíj folyósításával kapcsola-
tos további szabályokat külön jogszabály, valamint az Aka-
démia elnökének vonatkozó rendelkezése határozza meg.

MTAtv. 8 §
(4) A (3) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj fedezetét

az Akadémia költségvetési fejezetében elkülönítetten
kell megállapítani.

(5) Az e törvény hatálybalépése elôtt odaítélt „tudomány
doktora” fokozat és MTA doktora cím egyenértékû az
e törvény hatálybalépése után megítélt MTA doktora
címmel.

(6) A Doktori Tanács külföldön szerzett tudományos fo-
kozatot – érdemi vizsgálat után – csak akkor honosít-
hat, ha a fokozat egyenértékûségét a tudomány kandi-
dátusa vagy a tudomány doktora magyar fokozattal
nemzetközi egyezmény vagy szerzôdés mondja ki

A Közgyûlés

MTAtv. 9. §
(1) Az Akadémia Közgyûlését a hazai akadémikusok, vala-

mint a nem akadémikus képviselôk alkotják. Utóbbiak
az Alapszabályban meghatározott módon közvetlen és
titkos választással nyerik el tagságukat. Számuk leg-
feljebb 200 fô.

Asz. 26. §
(1) AKözgyûlés nem akadémikus közgyûlési képviselôit a köz-
testület nem akadémikus tagjai három évre választják meg,
a három év elteltével a képviselôk – egy alkalommal – újra-
választhatók.

(2) A 200 nem akadémikus közgyûlési képviselô tudom-
ányági eloszlása a következô: 143 képviselôi helyen az
osztályok egyenlô arányban osztoznak, míg a további 57
hely az egyes osztályokhoz tartozó nem akadémikus köz-
testületi tagok arányában oszlik meg.

(3) A tudományos osztályokra megállapított kereten belül a
tudományos osztályok határozzák meg a tudományos bi-
zottságokra jutó képviselôi helyek számát. Az elosztás
módját mindkét esetre a jelen Alapszabály Mellékletének
I. fejezete tartalmazza.

(4) A Közgyûlés ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a
kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek (fô)igazga-
tói.

MTAtv. 9. §
(2) A Közgyûlés a köztestület legfôbb döntéshozó testüle-

te, amely
a) elfogadja az Akadémia mûködésével kapcsolatos

stratégiai elveket, és az Akadémia szervezetérôl és
mûködésérôl szabályzatot alkot: az Alapszabályt;

b) elfogadja az Akadémia vagyongazdálkodásával
kapcsolatos szabályokat, és dönt az Akadémia tu-
lajdonában lévô ingatlanok elidegenítésének, meg-
terhelésének, alapítványba vagy gazdasági társa-
ságba nem pénzbeli hozzájárulásként való bevite-
lének, valamint használatba adásának elveirôl;

c) megvitatja és elfogadja az Országgyûlés számára
készülô beszámoló koncepcióját;
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d) szakmai testületek elôterjesztése alapján véleményt
nyilvánít a hazai tudomány és a társadalom alap-
vetô fontosságú kérdéseirôl;

e) az Akadémia elnökének elôterjesztése alapján jó-
váhagyja a következô évi akadémiai költségvetés
irányelveit;

f) a Felügyelô Testület jelentése alapján jóváhagyja
az elôzô évrôl szóló éves költségvetési beszámolót;

g) megválasztja az elnököt, az alelnököket, a fôtitkárt
és a fôtitkárhelyettest, valamint az e törvényben és
az Alapszabályban meghatározott más tisztségvi-
selôket;

h) megválasztja az Akadémia Vagyonkezelô Testüle-
tének, Doktori Tanácsának, Felügyelô Testületé-
nek, Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának és
Tudományetikai Bizottságának a tagjait;

i) megválasztja az Akadémiai Kutatóintézetek Taná-
csának (a továbbiakban: AKT) és az Akadémia El-
nökségének a Közgyûlés által választandó tagjait;

j) a külön jogszabály szerinti alapítói jogkörében
dönt költségvetési szervek és a Támogatott Kutató-
csoportok Irodája (a továbbiakban: TKI) megala-
pításáról, átszervezésérôl, átsorolásáról, megszün-
tetésérôl.

Asz. 27. §
(1) A Közgyûlés kizárólagos, át nem ruházható hatáskörei:
a) elfogadja az Akadémia mûködésével kapcsolatos stra-
tégiai elveket, és az Akadémia szervezetérôl és mûkö-
désérôl szabályzatot alkot (Alapszabály);

b) elfogadja az Akadémia vagyongazdálkodásával kap-
csolatos szabályokat, és dönt az Akadémia tulajdoná-
ban lévô ingatlanok elidegenítésének, megterhelésé-
nek, alapítványba vagy gazdasági társaságba nem
pénzbeli hozzájárulásként való bevitelének és haszná-
latba adásának elveirôl;

c) megvitatja és elfogadja az Országgyûlés számára ké-
szülô beszámoló koncepcióját;

d) szakmai testületek elôterjesztése alapján véleményt
nyilvánít a hazai tudomány és a társadalom alapvetô
fontosságú kérdéseirôl;

e) az Akadémia elnökének elôterjesztése alapján jóvá-
hagyja a következô évi akadémiai költségvetés irány-
elveit;

f) a Felügyelô Testület jelentése alapján jóváhagyja az
elôzô évrôl szóló éves költségvetési beszámolót;

g) megválasztja az elnököt, az alelnököket, a fôtitkárt, a
fôtitkárhelyettest és az e törvényben, valamint az Alap-
szabályban meghatározott más tisztségviselôket;

h) megválasztja az Akadémia Vagyonkezelô Testületé-
nek, Doktori Tanácsának, Felügyelô Testületének,
Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának és Tudomá-
nyetikai Bizottságának a tagjait;

i) megválasztja az AKT és az Akadémia Elnökségének a
Közgyûlés által választandó tagjait;

j) meghatározza a Vagyongazdálkodási irányelveket;
k) véleményt nyilvánít az Akadémia elnökének az Aka-
démia 50 millió forint értéket meghaladó tárgyi esz-

közeinek vagy ingatlanvagyonának elidegenítésére,
megterhelésére vonatkozó tájékoztatójáról;

m) dönt költségvetési szerv alapításáról, megszüntetésé-
rôl, átalakításáról, átsorolásáról;

n) megállapítja a Közgyûlés által választott vezetôk, va-
lamint az MTAtv.-ben és az Alapszabályban megha-
tározott testületek felelôsségét;

o) jóváhagyja az MTA Doktori szabályzatát;
p) megvitatja az elnök és az Elnökség, valamint az Alap-
szabályban meghatározott testületek beszámolóját.

(2) A Közgyûlés a tisztségviselôket és a közgyûlési állandó bi-
zottságok tagjait titkos szavazással három évre választja.
A tisztségviselôk újraválasztása az MTAtv.-ben és a jelen
Alapszabályban meghatározott keretek között történik. Az
elnök e megbízatását azon a napon nyeri el teljes jogha-
tállyal, amelyen a Közgyûlés a tisztségre megválasztotta.
Az elnök megbízatása közgyûlési döntés alapján azon a
napon szûnik meg, amikor a Közgyûlés az elnöki tisztség-
re az MTAtv.-ben foglaltak szerint új személyt választ.
Ekkor a lejárt (megszûnt) megbízatású elnök a folyamatban
lévô ügyeket a Közgyûlés döntésétôl számított 15 napon
belül (átadás-átvételi eljárás keretében) köteles átadni az
elnöki megbízatást elnyert személynek. Az Akadémia fô-
titkára és fôtitkárhelyettese, valamint alelnökei megbíza-
tásának kezdetére és lejártára az elôbbieket értelemszerûen
alkalmazni kell.

(3) A választást jelölôbizottság készíti elô. A jelölôbizottság-
nak 22 tagja van; minden tudományos osztály két tagot
választ: egyet a hazai akadémikusok közül, egyet pedig az
osztály nem akadémikus közgyûlési képviselôi közül.
A bizottság elsô ülésén – tagjai közül – megválasztja az
elnökét és a titkárát.

(4) A jelölôbizottság feladata a tisztségviselôk megválasztá-
sában az, hogy befolyásolás nélkül felmérje a Közgyûlés
tagjainak akaratát, és annak megfelelô jelölteket állítson.

(5) A jelölôbizottság kidolgozza eljárási szabályzatát (külö-
nösen a jelöltállítás és jelölt-elôterjesztés eljárási rendjét),
amelyet az Elnökség hagy jóvá. A jelölôbizottság admi-
nisztratív munkájával kapcsolatos teendôket az MTA Tit-
kárság illetékes szervezeti egységének vezetôje látja el.

(6) A választást követô elsô ülésen – amelynek összehívásá-
ról az Akadémia elnöke gondoskodik – a közgyûlési ál-
landó bizottságok tagjai maguk közül elnököt, a Doktori
Tanácsnál társelnököt és mindkét esetben (amennyiben
szükséges) titkárt választanak.

(7) Jogszabály eltérô rendelkezésének hiányában nem minô-
sül az akadémiai költségvetési szerv alapításával, meg-
szüntetésével, átalakításával, átsorolásával kapcsolatos
döntésnek:
a) az akadémiai költségvetési szerv nevének, székhelyé-
nek, telephelyének megváltozása;

b) az akadémiai költségvetési szerv jogállásával vagy
mûködésével kapcsolatosan jogszabályban meghatá-
rozott változás átvezetése;

c) az akadémiai költségvetési szervek üzemeltetési vagy
pénzügyi-gazdasági feladatainak más akadémiai költ-
ségvetési szerv általi ellátásáról szóló irányítószervi
döntés.
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Ü. 21. §
(1) Az Akadémia elnökének, alelnökeinek, fôtitkárának, fôtit-

kárhelyettesének (a továbbiakban: tisztségviselôk), a vá-
lasztott akadémikus elnökségi tagoknak és a közgyûlési ál-
landó bizottságok választott tagjainak a megválasztását
elôkészítô jelölôbizottság megbízatása a Közgyûlés által
meghatározott idôtartamra szól.

(2) A jelölôbizottság a tisztségviselôk és tagok jelölését a kü-
lönbözô megbízások idôrendjének figyelembevételével, az
alábbiak szerint készíti elô:
a) A tisztségviselôk, a három tudományterületet képviselô

akadémikus elnökségi tagok és a Közgyûlés állandó bi-
zottságaiba kerülô akadémikus tagok és további köztes-
tületi tagok megbízatásának kezdô idôpontja egybeesik.

b) A nem akadémikus közgyûlési képviselôk közül vá-
lasztott elnökségi tagok megbízatásának kezdô idô-
pontja a megválasztásuk idôpontjával egyezik meg.

(3) A jelölôbizottság a tisztségviselôket és az elnökségi tagokat
megválasztó Közgyûlés elôtt hat héttel körlevélben közli ja-
vaslatait a Közgyûlés tagjaival. A Közgyûlés tagjai a kör-
levélben foglaltakkal kapcsolatban a kézhezvételtôl számí-
tott két héten belül írásban, legalább negyven olyan
közgyûlési tag aláírásával közölhetik észrevételeiket a je-
lölôbizottsággal, akik közül legalább húsz akadémikus.

(4) Az egyes tisztségek betöltésére többes jelölést lehet alkal-
mazni.

(5) Ha a Közgyûlés a jelölôbizottság valamelyik javaslatával
nem ért egyet, akár aznapi, akár késôbbi határidô megje-
lölésével a kifogásolt javaslat helyett új javaslat megtéte-
lére szólíthatja fel a jelölôbizottságot.

Asz. 27. §
(8) A közgyûlési bizottsági üléseket a bizottság elnöke hívja
össze; az alakuló ülés összehívására az Akadémia elnöke
jogosult. A bizottsági tagok egyharmada a napirend meg-
jelölésével maga is összehívhatja a bizottságot, ha a bi-
zottság összehívására vonatkozó javaslatuknak a bizott-
ság elnöke (alakuló ülés esetén az Akadémia elnöke) nem
tesz eleget.

(9) A közgyûlési állandó bizottságok tevékenységét eljárási
szabályzat és ügyrend szabályozza. A bizottságok eljárá-
si szabályzatukat és ügyrendjüket – megalakulásuk után
legfeljebb 3 hónappal – jóváhagyásra az Elnökség elé ter-
jesztik.

(10) A közgyûlési állandó bizottságok évente beszámolnak
tevékenységükrôl a Közgyûlésnek.

MTAtv. 9. §
(3) A megválasztott testületek feladatait, mûködésük eljá-

rási szabályait az Alapszabály tartalmazza.

Asz. 28. §
(1) A megválasztott testületek eljárási szabályzatát és ügy-
rendjét – amely nem lehet ellentétes a jelen Alapszabály-
ban és az Ügyrendben foglaltakkal – a testületek maguk
alkotják meg, és azokat – jogszabály vagy az akadémiai
Alapszabály és Ügyrend eltérô rendelkezésének hiányá-
ban – az Akadémia Elnöksége hagyja jóvá.

(2) A döntéshozó testületek szavazási módját a jelen Alap-
szabály Mellékletének II. fejezete tartalmazza.

Az Akadémia Doktori Tanácsa

Asz. 29. §
(1) A Doktori Tanács feladata a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora (MTA doktora) cím megszerzésére vonat-
kozó eljárás szakmai, ügyrendi és tudományetikai fel-
ügyelete, az eljárás egyes szakaszaiban esedékes döntések
meghozatala és a cím odaítélése a cím megszerzésének
feltételeit teljesítô személyek számára, továbbá az Alap-
szabály és a Doktori szabályzat szerinti érdemtelenség
esetén a cím visszavonása azzal, hogy ügyrendi kérdés-
ben az Ügyrendi Bizottság, tudományetikai vétség elkö-
vetése esetén a Tudományetikai Bizottság jár el.

(2) A Doktori Tanácsnak 22 tagja van. A tanács tagjává az
Akadémia hazai tagja vagy az MTA doktora címmel, vagy
illetôleg azzal egyenértékûnek minôsített tudományos fo-
kozattal rendelkezô köztestületi tag választható.

(3) A Doktori Tanács tagjait a tudományos osztályok jelölik,
osztályonként egy fôt az Akadémia hazai tagjai közül,
egy fôt a köztestület nem akadémikus, de MTA doktori
címmel rendelkezô tagjai közül. A tudományos osztá-
lyok osztályonként két póttagot (egy akadémikust és egy
MTA doktort) is jelölnek. A tagokat és a póttagokat
három évre választják, és a tag legfeljebb egy alkalom-
mal újraválasztható.

A Felügyelô Testület

Asz. 30. §
(1) A Felügyelô Testület feladata az akadémiai gazdálkodás
szabályszerûségének és ésszerûségének ellenôrzése, az
Akadémia éves költségvetési irányelveinek, az éves költ-
ségvetési beszámolónak a vizsgálata. Állásfoglalásairól és
véleménynyilvánításairól a Közgyûlés számára jelentést
készít.

(2) Az Akadémia elnöke és fôtitkára a döntések elôkészítésé-
hez elôzetes állásfoglalást és véleményt kérhet a Felügye-
lô Testülettôl.

(3) A Felügyelô Testületnek 7, a gazdálkodásban, a pénz-
ügyekben és a tudományszervezésben jelentôs szakisme-
rettel, tapasztalattal rendelkezô választott tagja van, akik
közül legalább 4 a köztestület tagja. A tagokat – a jelölô-
bizottság ajánlása alapján – három évre választják, és
tagok legfeljebb egy alkalommal újraválaszthatók. A Fel-
ügyelô Testület maga választja meg elnökét a köztestüle-
ti tagok közül.

(4) A Felügyelô Testületnek nem lehet tagja:
a) az Akadémia tisztségviselôje,
b) aki az Akadémiával vagy az Akadémia intézetei, in-
tézményei közül bármelyikkel közalkalmazotti, köz-
tisztviselôi jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll,

c) aki a Vagyonkezelô Testület tagja,
d) aki az AKT vagy az AKT szakbizottságának a tagja.

(5) A Felügyelô Testület feladatainak ellátása érdekében az
Akadémia tisztségviselôitôl és vezetô beosztású alkalma-
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zottaitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, az Akadé-
mia és az akadémiai intézmények pénzügyi és számviteli
nyilvántartásait és iratait megvizsgálhatja, vagy – az Aka-
démia költségén – szakértôvel megvizsgáltathatja. A Fel-
ügyelô Testület a költségvetési terv és az éves költségve-
tési beszámoló tartalmára vonatkozóan szempontokat
dolgozhat ki az Akadémia számára.

(6) Ha az Akadémia alapvetô vagyoni érdekei ezt megköve-
telik, a Felügyelô Testület javasolhatja az elnöknek az El-
nökség vagy a Közgyûlés összehívását. Amennyiben e ja-
vaslat megtétele után hat héten belül az elnök nem hívja
össze az Elnökséget vagy a Közgyûlést, a Felügyelô Tes-
tület a napirend megjelölésével ezt megteheti.

(7) A Felügyelô Testület saját mûködési szabályzatot és
ügyrendet dolgoz ki.

(8) A Felügyelô Testület szükség szerint, de évente legalább
négyszer ülésezik.

(9) A Felügyelô Testület titkársági feladatainak ellátásáról az
MTA Titkársága gondoskodik.

A Vagyonkezelô Testület

Asz. 31. §
(1) A testület feladata az Akadémia vagyoni érdekeinek haté-
kony érvényesítését szolgáló gazdálkodás elôsegítése.
Ennek keretében a Vagyonkezelô Testület különösen a kö-
vetkezô feladatokat látja el:
a) a Közgyûlés által elfogadott Vagyongazdálkodási
irányelvek alapján kidolgozza és karbantartja az Aka-
démia Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási
szabályzatát;

b) a Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási sza-
bályzatban foglaltaknak megfelelôen kidolgozza az
akadémiai intézmények vagyonhasználatának és va-
gyonhasznosításának szabályait;

c) a Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási sza-
bályzatban rögzített elvek és hatáskörök keretei között
– az Akadémia elnökének a vagyon értékesítésével
kapcsolatban jogszabályban és a jelen Alapszabályban
rögzített jogosítványait nem érintve – véleményezi az
Akadémia vagyonát érintô eladásra, beszerzésre vagy
cserére vonatkozó, a Közgyûlés által meghatározott ér-
tékhatár feletti elôterjesztéseket;

d) véleményezi a szellemi vagyon kezelésére vonatkozó
eljárásokat.

(2) A Vagyonkezelô Testületnek 7 tagja van. A testület tag-
jának olyan személy választható, aki a vagyonkezeléshez
megfelelô képzettséggel, végzettséggel és szakismerettel,
valamint tapasztalattal rendelkezik. A megválasztásnak
nem feltétele a köztestületi tagság. A megbízás három évre
szól. A testület tagjai egy alkalommal újraválaszthatók.
A Vagyonkezelô Testület tagjai maguk közül választják
meg a testület elnökét.

(3) A Vagyonkezelô Testület saját mûködési szabályzatot és
ügyrendet dolgoz ki. A Vagyonkezelô Testület szükség
szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. A Vagyon-
kezelô Testület titkársági feladatainak ellátásáról az MTA
Titkársága gondoskodik.

(4) A Vagyonkezelô Testület szükség esetén külsô szakértôt
is igénybe vehet.

(5) A Vagyonkezelô Testület évente köteles beszámolni te-
vékenységérôl a Közgyûlésnek.

A Tudományetikai Bizottság

Asz. 32. §
(1) A Tudományetikai Bizottság feladata, hogy a tudományos
kutatás szabadságának, a tudományos közélet tisztaságá-
nak védelmében állást foglaljon tudományetikai elvi kér-
désekben.

(2) A Tudományetikai Bizottságnak 22 tagja van. A Tudo-
mányetikai Bizottság tagjait a tudományos osztályok je-
lölik, osztályonként egy fôt az Akadémia rendes vagy le-
velezô tagjai közül, egy fôt pedig a köztestület nem
akadémikus tagjai közül. Ugyanazon személy legfeljebb
két alkalommal választható a Tudományetikai Bizottság
tagjává.

(3) A Tudományetikai Bizottság konkrét ügyekben is eljár-
hat, ha mind a panasztevô, mind pedig az a személy, aki-
vel szemben a panaszt benyújtották, írásban kijelenti, hogy
aláveti magát a bizottság eljárásának. Az Akadémia köz-
testületének tagjai, az MTA doktora címre pályázók, a
doktori eljárásban közremûködôk és a Tudományetikai
kódexben meghatározott személyek kötelesek alávetni
magukat a bizottság eljárásának. A bizottság ilyen esetek-
ben szakértô véleményét is meghallgathatja, és azt figye-
lembe veheti.

(4) A Tudományetikai Bizottság titkársági feladatait az MTA
Titkárság (külön szabályozás szerint illetékes) szervezeti
egysége látja el.

A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság

Asz. 33. §
(1) A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság feladata az Aka-
démia és intézményei kiadói politikájának az összehan-
golása, a könyv- és folyóirat-kiadás támogatására elkülö-
nített költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás
elôsegítése.

(2) Az Akadémia által alapított magyar és idegen nyelvû fo-
lyóiratok alapítói jogát – a bizottság véleményének meg-
hallgatásával – az Akadémia elnöke gyakorolja.

(3) A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságnak tizenhat tagja
van. Elnökét és – az egyes tudományos osztályok által
jelölt – 11 akadémikus könyvfelelôst a Közgyûlés vá-
lasztja meg. Az Akadémia Elnöki Titkárságának vezetô-
je, az Akadémiai Könyvtár fôigazgatója, az MTA Tit-
kárság gazdasági vezetôje, az Akadémiai Kiadó Zrt.
képviselôje tanácskozási joggal vesz részt a bizottság
munkájában. A bizottság titkársági feladatait az MTA
Titkársága látja el.

MTAtv. 9. §
(4) A Közgyûlés és az osztályok munkájában a Közgyûlés

minden tagját azonos jogok illetik meg, kivéve, hogy
az Akadémia tagjainak megválasztásában csak a hazai
akadémikusok vesznek részt, az osztályokon doktori
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eljárásokban pedig csak a hazai akadémikusok és az
MTA doktora címmel rendelkezô nem akadémikus
közgyûlési képviselôk szavazhatnak.

Asz. 34. §
(1) A közgyûlési képviselôknek megválasztott nem akadémi-
kus köztestületi tagok a Közgyûlésen, továbbá annak a tu-
dományos osztálynak és bizottságnak az ülésein vesznek
részt szavazati joggal, amelyben nyilvántartják ôket, ki-
véve, hogy az Akadémia tagjainak megválasztásában csak
a hazai akadémikusok vesznek részt, az osztályokon dok-
tori ügyekben pedig csak a hazai akadémikusok és az
MTA doktora címmel rendelkezô nem akadémikus köz-
gyûlési képviselôk szavazhatnak.

(2) A területi bizottság tagjainak megválasztott nem akadé-
mikus köztestületi tagok szavazati joggal vesznek részt a
területi bizottság ülésein.

MTAtv. 9. §
(5) Az Akadémia évente legalább egyszer Közgyûlést tart.
(6) A Közgyûlést a napirend megjelölésével az Akadémia

elnöke hívja össze.

Asz. 35. §
(1) Az elnököt a Közgyûlés elôkészítésében az alelnökök, a
fôtitkár, az Elnökség és a Vezetôi Kollégium segíti. Az
Elnökség e tevékenysége során a tudományos osztályok-
ra támaszkodik.

(2) A Közgyûlés szervezését és adminisztrációját az MTA
Titkársága végzi.

Ü. 22. §
(1) A Közgyûlés napirendjére javasolt nagyobb jelentôségû

írásos egyéni indítványokat úgy kell elôkészíteni, hogy az
osztályok elôzetesen megvitathassák, és állást foglalhas-
sanak róluk. Az ilyen természetû indítványokat a Köz-
gyûlés megtartásának idôpontja elôtt legalább hatvan
nappal el kell juttatni az elnökhöz, hogy ô azokat az osz-
tályokhoz továbbíthassa. Amennyiben az osztályoknak
volt módjuk állást foglalni, ebben a tárgyban a Közgyûlés
elé további egyéni indítványt vagy javaslatot nem lehet
tenni.

(2) A Közgyûlést úgy kell elôkészíteni, hogy a szavazásra jo-
gosultak annak idôpontjáról és tervezett napirendjérôl az
ülés idôpontja elôtt legalább harminc nappal tudomást
szerezzenek, az írásos elôterjesztéseket pedig az ülés idô-
pontja elôtt 8 nappal megismerhessék.

(3) Azokat az egyéb írásos indítványokat, amelyek a Köz-
gyûlés elôtt legalább három munkanappal, legalább húsz
közgyûlési tag aláírásával az MTA Titkárság elnöki tit-
kársági feladatok ellátásáért felelôs szervezeti egységéhez
beérkeztek, a Közgyûlés elôtt másolatban a szavazásra jo-
gosultak rendelkezésére kell bocsátani. Hasonlóan kell el-
járni az egyéni vagy húsznál kevesebb tag aláírásával tett
javaslatok esetében is, ha az illetékes osztályelnök ellátta
ôket kézjegyével.

(4) A Közgyûlés, ha a téma indokolja, a tudományterületeknek
megfelelô három szekcióban is ülésezhet. A szekciók ja-
vaslataikat határozathozatalra a Közgyûlés elé terjesztik.

MTAtv. 9. §
(7) A Közgyûlés összehívását kezdeményezheti – a napi-

rend megjelölésével, írásban – a Közgyûlésen szava-
zásra jogosultak egyötöde is. A Közgyûlést az elnök-
nek ilyenkor az összehívás kérésének kézhezvételétôl
számított hatvan napon belül kell összehívnia.

(8) A Közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a szava-
zásra jogosultak több mint fele jelen van.

Ü. 23. §
(1) A Közgyûlés határozatképességét a jelenléti íveken sze-

replô aláírások ellenôrzése (elektronikus regisztráció,
gépi szavazás esetén a leadott jelzések összesítése) után
az Akadémia elnöke állapítja meg.

(2) A Közgyûlés ülését az Akadémia elnöke (a (3) bekezdésben
foglalt esetben a levezetô elnök segítségével) vezeti.

(3) Az Akadémia elnökének javaslatára a Közgyûlés nyílt sza-
vazással dönt az elnököt a munkájában segítô levezetô
elnök(ök) (a továbbiakban együttesen: levezetô elnök) sze-
mélyérôl.

(4)A közgyûlési eseti bizottságok kiküldésére a levezetô elnök
tesz javaslatot, a Közgyûlés pedig nyílt szavazással dönt
róla.

(5) Az ülésen a hozzászólás szándékát a levezetô elnöknél szó-
ban vagy írásban jelezni kell. A hozzászólás idôtartamát a
vita jellegének megfelelôen a Közgyûlés határozatban kor-
látozhatja. Az elnöki, fôtitkári és egyéb elôterjesztôi vála-
szadásra az idôkorlátozás szabályát nem kell alkalmazni.

MTAtv. 9. §
(9) AKözgyûlés a határozatait a jelen levô szavazásra jogo-

sultak több mint felének igen szavazatával hozza. Az
Alapszabály elfogadásához és módosításához a határo-
zatképes Közgyûlésen jelen levô szavazásra jogosultak
több mint kétharmadának igen szavazata szükséges.

Asz. 36. §
A Közgyûlés határozatai az Akadémia minden testületére,
tisztségviselôjére, tagjára, valamint a külön törvény szerinti
irányítási jogkörében az Akadémia által alapított költségvetési
szervekre kötelezôek.

Ü. 24. §
(1) A Közgyûlés határozatot hoz a megtárgyalt kérdésekrôl,

az elé terjesztett indítványokról, javaslatokról. A szava-
zás elrendelésére a levezetô elnök jogosult. A határoza-
tokat írásba kell foglalni, és a levezetô elnöknek ki kell
hirdetnie ôket. A határozatokat az Akadémiai Értesítô-
ben közzé kell tenni.

(2) Személyi ügyekben titkosan kell szavazni. Ha azonban
olyan személyi ügyrôl van szó, amely csak a döntés el-
ôkészítést szolgáló munkaszervezéssel függ össze (pl.
szavazathitelesítô bizottság kiküldése), nyílt szavazás is
elrendelhetô.

(3) A Közgyûlés bármelyik tagja kérheti a levezetô elnököt
titkos szavazás elrendelésére. A titkos szavazás elrende-
lésérôl a Közgyûlés a levezetô elnök javaslatára szava-
zással, a jelen lévô szavazásra jogosultak egyszerû több-
ségével dönt.
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(4) Ha titkos szavazáshoz szavazólapok használatára került
sor, úgy azokat – amennyiben a szavazással szemben ki-
fogással nem éltek, vagy a kifogást az arra jogosult el-
utasította - az eredmény hitelesítése és kihirdetése után
legkésôbb 15 naptári nappal meg kell semmisíteni.

(5) A Közgyûlés Szavazathitelesítô Bizottságot nevez ki.
A Szavazathitelesítô Bizottság a szavazatszámlálást is el-
végezheti.

(6) A Közgyûlés levezetô elnöke a szavazás elrendelése elôtt
köteles részletes és egyértelmû tájékoztatást adni a sza-
vazás módjáról, a szavazás érvényességének és eredmé-
nyességének, továbbá a szavazatok érvényességének a
feltételeirôl.

(7) Érvénytelen az a szavazat, amelybôl nem lehet kétséget
kizáróan megállapítani a szavazó szándékát (így külö-
nösen, ha a szavazásra bocsátott kérdésben nem foglalt
egyértelmûen állást); továbbá az, amelyet a szavazásra
vagy a szavazatra vonatkozó alapszabályi és ügyrendi
szabályok megsértésével, valamint amelyet a (8) bekez-
désben foglaltak megsértésével adtak le.

(8) Amennyiben egyetlen jelöltrôl kell szavazni, az érintett
személy nem vehet részt a szavazásban.

(9) Ha egyidejûleg több jelölt közül kell egyet választani, azt
a személyt kell megválasztottnak tekinteni, akire a szava-
zásra jogosult jelenlévôknek több mint a fele „igen”-nel
szavazott. Ha egyik jelölt sem nyeri el az „igen” szava-
zatoknak a megválasztáshoz elôírt arányát, a szavazást
meg kell ismételni.

(10) A megismételt szavazáson csak azokról az elsô szavazás
után újabb szavazással meghatározott számú jelöltekrôl
lehet szavazni, akik az elsô szavazás során a legtöbb
„igen” szavazatot kapták. A megválasztáshoz a második
körben is annyi „igen” szavazatot kell elnyerni, amennyi
meghaladja a szavazásra jogosult jelenlévôk felét.

(11) Amennyiben a második szavazás is eredménytelen, úgy a
második körben legtöbb szavazatot kapott jelöltek közül
újabb szavazással kiválasztott jelöltekre további szava-
zás tartható, vagy a Közgyûlés jogosult úgy határozni,
hogy a szavazást elnapolja.

(12) Ha több személyt kell ugyanolyan tisztségre megszavaz-
ni, azok tekintendôk megválasztottnak, akik elnyerték a
szavazatok többségét, és sorrendben a legtöbb „igen”
szavazatot kapták. Ha több személy kapott azonos számú
„igen” szavazatot, közöttük a sorrendet a „nem” szava-
zatok emelkedô sorrendje határozza meg. Ha ez sem
dönt, és/vagy nincs elég jelölt megszavazva, a meg nem
választott jelöltekre szûkítve a listát új szavazást kell el-
rendelni. Ha több személyt kell ugyanolyan tisztségre
megszavazni (és a jelöltek száma megegyezik a betölt-
hetô tisztségek számával), a Jelölôbizottság elôter-
jesztésére – a választott tisztségviselôk (pl. alelnökök) ki-
vételével – listás szavazás is elrendelhetô.

(13) A szavazás eredményét az elnök (levezetô elnök) állapít-
ja meg és hirdeti ki.

(14) A Közgyûlés írásba foglalt határozatait jóváhagyásra az
elnök (levezetô elnök), vagy ha a Közgyûlés erre bizott-
ságot választott, a határozatok szövegezésével megbízott
eseti bizottság elnöke olvassa fel a Közgyûlésen.

(15) Ha a határozat terjedelme, jellege, tartalmi megfogal-
mazásának szabatossága megkívánja, a határozatok vég-
leges szövegének megállapítására a Közgyûlés az El-
nökséget hatalmazhatja fel.

(16) A Közgyûlésen elhangzottakról szó szerinti jegyzô-
könyvet kell készíteni. A jegyzôkönyvvel azonos értékû az
ülésen készített hangfelvétel. A jegyzôkönyvet a Köz-
gyûlés azon két jelen lévô tagja hitelesíti aláírásával, aki-
ket a levezetô elnök javaslatára a Közgyûlés ezzel meg-
bízott. A Közgyûlés tagjainak joguk van az ülésrôl készí-
tett jegyzôkönyvbe betekinteni, arról jegyzetet készíteni
vagy a hangfelvételt meghallgatni.

(17) Külön szabályozás hiányában az elnökségi ülés, az osz-
tályülés és a tudományos bizottsági ülés határozat-
képességét és szavazási rendjét is hasonlóképpen lehet
megállapítani.

Asz. 37. §
(1) Az Akadémia Ügyrendjét a Közgyûlés fogadja el. Az

Akadémia Ügyrendjének elfogadásához és módosítá-
sához a határozatképes Közgyûlésen jelen levô szava-
zásra jogosultak több mint felének az „igen” szavazatá-
ra van szükség.

(2) Az Alapszabály vagy Ügyrend módosítása csak akkor
lehetséges, ha ez a Közgyûlés összehívásakor szerepel a
napirendi pontok között.

Ü. 25. §
(1) Az Akadémikusok Gyûlése a Közgyûlésnek a hazai aka-

démikusokból, valamint az Akadémia külsô és tiszteleti
tagjaiból álló olyan szekciója/része, amely a jogszabály-
ban, az akadémiai Alapszabályban vagy Ügyrendben ha-
táskörébe utalt ügyekben jár el, a Közgyûlés jogait gya-
korolva. Szavazati joggal a hazai akadémikusok rendel-
keznek. Az Akadémikusok Gyûlése általában a Közgyûlés
idején ülésezik.

(2) Össze kell hívni az Akadémikusok Gyûlését abban az
esetben is, ha ezt az Elnökség javasolja, vagy ha a hazai
tagok egyharmada a napirend megjelölésével az elnök-
tôl írásban kéri.

(3) A határozatképesség megállapításához (a távollévôk kö-
zötti szavazás kivételével) a tartósan külföldön tartózko-
dó és a 70 éven felüli akadémikusok számát, ha nincse-
nek jelen, nem kell figyelembe venni.

(4) Az Akadémikusok Gyûlésére egyebekben a Közgyûlés
ülésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerûen al-
kalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzôkönyvet az
ülésen jelen lévô két hazai tag hitelesíti.

(5) A nem akadémikus közgyûlési képviselôk gyûlése három
szekcióból áll, amelyek a társadalomtudományi, a ma-
tematikai és természettudományi, valamint az élettudo-
mányi tudományterületek képviselôit foglalják maguk-
ban.

(6) Minden szekció titkosan egy-egy tagot jelöl a saját tag-
jai közül három évre az Akadémia Elnökségébe. A jelöl-
tekrôl a Közgyûlés szavaz. A szekció jelölô ülése akkor
határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
A gyûlés bármelyik tagja javasolhat jelöltet. Titkos sza-
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vazás után az lesz a szekció jelöltje, aki a szavazatok
többségét elnyeri.

(7) A szavazás többfordulós, amelyet az akadémiai tisztség-
viselôk megválasztásának szavazási rendje szerint kell
lebonyolítani. Papíralapú szavazás esetén a szavazatok
számlálását az elnök javaslatára a gyûlés által megvá-
lasztott háromtagú bizottság végzi, amelynek egyetlen je-
lölt sem lehet tagja.

(8) A szekcióüléseket az illetékes elnökségi tag hívja össze
és vezeti. A szekcióülést a tagok egyharmadának indít-
ványára össze kell hívni.

MTAtv.

A tudományos osztály

MTAtv. 10. §
(1) A tudományos osztály az Akadémiának egy tudo-

mányág vagy egymáshoz közel álló több tudományág
képviselôit magában foglaló egysége. A tudományos
osztályok számát és elnevezésüket az Alapszabály rög-
zíti.

Asz. 38. §
(1) A tudományos osztály az Akadémia köztestületi struktú-
rájának alapegysége. Új tudományos osztály létrehozásá-
ról, meglévô tudományos osztályok átszervezésérôl, ösz-
szevonásáról, megszüntetésérôl a Közgyûlés dönt.

(2) Az Akadémia tudományos osztályai a következôk:
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
III. Matematikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Mûszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
X. Földtudományok Osztálya
XI. Fizikai Tudományok Osztálya

MTAtv. 10. §

(2) A tudományos osztály tagjai az osztály tudományterü-
letén megválasztott akadémikusok és nem akadémikus
közgyûlési képviselôk.

(3) A tudományos osztály az Alapszabályban meghatáro-
zott módon maga választja meg elnökét és elnökhe-
lyettesét.

Asz. 38. §
(3) A tudományos osztály a hazai akadémikus tagok közül
három évre osztályelnököt és osztályelnök-helyettes(eke)t
választ. A megbízatás idejének lejártával a tisztséget be-
töltôk egy alkalommal újraválaszthatók.

(4) Az osztályülést az osztályelnök hívja össze, és ô elnököl.
Az osztályelnök köteles összehívni az osztályülést, ha ezt
az osztály szavazati jogú tagjainak legalább 20%-a írás-
ban kéri.

(5) Az osztályelnök képviseli a tudományos osztályt, össze-
hangolja az osztályhoz tartozó tudományos bizottságok
munkáját, beszámol az osztálynak az elnökségi ülések na-
pirendjére kerülô kérdésekrôl és az Elnökség határozatai-
ról, valamint a két osztályülés között megtett intézkedé-
sekrôl, megküldi jóváhagyásra az Elnökségnek az
osztályügyrendet, illetôleg annak módosításait, tájékoz-
tatja az Akadémia elnökét vagy illetékes alelnökét az osz-
tálynak a más osztályok vagy az Akadémia egésze szem-
pontjából is jelentôs tevékenységérôl és állásfoglalásairól.

(6) Több osztályt érintô tudományok fejlôdését az Akadémia
érintett osztályai együttesen segítik elô.

(7) A tudományos osztály az alábbi formákban ülésezik:
a) az osztály hazai akadémikusainak zárt osztályülése;
b) az osztály szavazati joggal rendelkezô tagjainak (hazai
akadémikusok és nem akadémikus közgyûlési képvi-
selôk) zárt osztályülése;

c) az osztály szavazati és tanácskozási jogú tagjainak (hazai
akadémikusok; nem akadémikus közgyûlési képviselôk;
külsô és tiszteleti tagok; az osztály tudományos bizottsá-
gainak elnökei; az osztályhoz tartozó kutatóközpontok és
önálló kutatóintézetek fôigazgatói és igazgatói) ülése;

d) korlátozottan nyílt osztályülés: osztályhoz tartozó köztes-
tületi tagok részvételével zajló osztályülés;

e) nyílt osztályülés: az osztály által meghatározottak szerint
széles körben nyílt osztályülés.

(8) A tudományos osztály ülésein az osztály által meghatáro-
zottak szerint állandó meghívottak is részt vehetnek.

Ü. 26. §
(1) A tudományos osztály elnökét távollétében az osztályel-

nök-helyettes(ek) helyettesíti(k).
(2) Az osztály elnöke és elnökhelyettese(i) tevékenységükért

az osztálynak felelnek.
(3) A tudományterületi titkárság vezetôje – az illetékes osz-

tályelnökök elvi irányításával – ellátja a titkárság illeté-
kességi körébe tartozó tudományos osztályok mûködésével
összefüggô titkársági, tudományszervezési feladatokat.

MTAtv. 10. §

(4) A tudományos osztály ellátja az Akadémia közfelada-
taiból a tudományterületét érintô teendôket. Ezeket a
feladatokat az Alapszabály rögzíti.

(5) A tudományos osztály értékeli a tudományterületé-
hez tartozó akadémiai kutatóhelyek szakmai beszá-
molóit.

Asz. 39. §
(1) A tudományos osztály
a) figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágban
folyó tudományos tevékenységet;

b) közremûködik az akadémiai kutatóközpontok és az
ezek szervezeti egységeiként mûködô kutatóintézetek,
valamint az önálló jogi személyû kutatóintézetek (a to-
vábbiakban: önálló kutatóintézet) munkájának értéke-
lésében; valamint a kutatóközpontok és önálló kutató-
intézetek igazgatóinak kiválasztásához szükséges vé-
leményezési eljárásban;
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c) számon tartja a tudományág kutatóhelyeit, egyetemi
és más tudományos mûhelyeit, továbbá az ezeken kí-
vül mûködô kutatókat;

d) kapcsolatot tart a tudományághoz tartozó tudományos
társaságokkal;

e) tudományos üléseket szervez;
f) állást foglal és véleményt nyilvánít a tudományág kö-
rébe tartozó vagy a tudományág szempontjából jelen-
tôs tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési
és személyi kérdésekben;

g) az Akadémia elnökének vagy az AKT-nek a felkéré-
sére állást foglal és véleményt nyilvánít a tudományág
területét kutató akadémiai kutatóközpontok (intézete-
it is magába foglaló), önálló kutatóintézetek és támo-
gatott kutatócsoportok tevékenységérôl;

h) kidolgozza az MTA doktora cím elnyerésének az osz-
tályra vonatkozó követelményrendszerét, közremûkö-
dik az MTA doktora tudományos cím odaítélése tár-
gyában megindult eljárásokban;

i) az illetékességi körébe tartozó köztestületi tagok fel-
vételével, besorolásával, nyilvántartásával, felfüg-
gesztésével, lemondásával kapcsolatos feladatokat is
ellátja;

j) lebonyolítja az osztály által az AKT-ba és a Közgyûlés
állandó bizottságaiba küldendô tagok jelölésének eljá-
rását;

k) kapcsolatot tart a határon túli magyar tudományosság
képviselôivel, a köztestület külsô tagjaival;

l) dönt az osztály illetékességi (feladat-) körébe tartozó
díjak odaítélésérôl; javaslattevôként vagy véleménye-
zési jogkörben az osztály illetékességi körébe tartozó,
de nem az osztály által adományozott díjak odaítélé-
sében is közremûködhet.

Ü. 27. §
(1) A tudományos osztály évente legalább kétszer tudományos

ülést szervez.
(2) A tudományos osztály az alábbi bizottságokat hozhatja

létre:
a) Tudományos bizottság: a tudományos osztály által lét-

rehozott, egy-egy szakterületet képviselô, köztestületi
tagságon alapuló bizottság, amely az akadémiai tör-
vényben, valamint az akadémiai Alapszabályban és
Ügyrendben meghatározott feladatokat lát el (így kü-
lönösen részt vesz a doktori eljárásokban). A doktori
ügyekben történô eljárásra az osztály külön doktori bi-
zottságot is létrehozhat.

b) Osztályközi tudományos bizottság: a tudományos osz-
tályok által létrehozott, szakterületeket összekapcsoló,
köztestületi tagságon alapuló bizottság, amely az aka-
démiai törvényben, valamint az akadémiai Alapsza-
bályban és Ügyrendben meghatározott feladatokat lát
el (így különösen részt vesz a doktori eljárásokban).

c) Állandó bizottság: a tudományos osztály vagy osztá-
lyok által meghatározott feladat ellátására létrehozott
olyan bizottság, amely alapvetôen nem a köztestületi
tagságon alapul. Az állandó bizottság doktori ügyek-
ben nem járhat el. Állandó bizottság nem hozható lét-
re olyan feladat ellátására, amely kifejezetten tudo-

mányos bizottság (doktori bizottság) vagy osztályközi
tudományos bizottság hatáskörébe tartozik.

(3) A tudományos bizottság és az osztályközi tudományos bi-
zottság esetén – az akadémikusok kivételével – minden
köztestületi tag csak egy tudományos bizottságba (osz-
tályközi tudományos bizottságba) kerülhet be választás
útján, és csak ebben az egy bizottságban választhat és vá-
lasztható. A köztestületi tag az elôbbiek szerint nem lehet
egyszerre tagja tudományos bizottságnak és osztályközi
tudományos bizottságnak.

(4) A doktori ügyek tárgyalására a tudományos osztály külön
doktori bizottságot is létrehozhat. A doktori bizottság jog-
állására és eljárásrendjére – amennyiben az akadémiai
Alapszabály és Ügyrend vagy a Doktori szabályzat más-
ként nem rendelkezik – a tudományos bizottságokra vo-
natkozó szabályok irányadók azzal, hogy a (3) bekezdés
szerinti összeférhetetlenség a doktori bizottság vonatko-
zásában nem alkalmazandó. A tudományos bizottságok-
nak a doktori ügyekben való eljárására és a doktori bi-
zottságok mûködésére vonatkozó részletes szabályokat –
az MTAtv., az Alapszabály és az Ügyrend rendelkezései-
vel összhangban – a Doktori szabályzat állapítja meg.

(5) Az osztályhoz tartozó tudományos bizottságok, osztálykö-
zi tudományos bizottságok, doktori bizottságok és állandó
bizottságok felsorolását az osztály ügyrendje tartalmazza.

(6) A tudományos osztály munkájában tanácskozási joggal
vehetnek részt az osztályhoz tartozó külsô és tiszteleti
tagok, az osztályhoz tartozó kutatóközpontok fôigazgatói
és az önálló kutatóintézetek igazgatói, valamint a tudo-
mányos bizottságok elnökei. Számukra az osztály a prog-
ramjairól értesítést (meghívót) küld.

(7) A tudományos osztály meghatározott feladatra (elôre
meghatározott idôtartamra) eseti bizottságot is létrehoz-
hat. Az eseti bizottság nem a köztestületi tagságon alapul.
Eseti bizottság nem hozható létre a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott bizottságok hatáskörébe tartozó feladatra.

Asz. 39. §
(2) A tudományos osztály önállóan, de a Közgyûlés határo-
zatai, iránymutatásai szerint jár el, hozza meg döntéseit.

(3) A tudományos osztály – esetleg szakértôk részvételével –
osztályülésen tárgyalja meg a tudományág kérdéseit és
eredményeit, valamint az osztályt érintô közéleti, szerve-
zeti és mûködési kérdéseket.

Ü. 27.§
(8) A tudományos osztály általában havonta, de legalább

negyedévenként ülést tart (rendes osztályülés). Rendkí-
vüli osztályülést kell összehívni, ha azt az osztály szava-
zati jogú tagjainak legalább 20%-a indítványozza.

(9) A rendes osztályülés napirendjére az osztályelnök tesz ja-
vaslatot, amelyet az osztályülés szavazással fogad el. A ren-
des osztályülés napirendjét – a szavazás alapján – az osz-
tályelnök állapítja meg. Az osztályelnök készíti elô és veze-
ti le az ülést. Az ülés idôpontját úgy kell kitûzni, hogy a
meghívottak kellôképpen felkészülhessenek a tárgyalásra.

(10) Az osztályülésre meg kell hívni az Akadémia elnökét, fô-
titkárát és fôtitkárhelyettesét, valamint a tudományterü-
letileg illetékes alelnökét.
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(11) A tudományos osztályon (a távollévôk közötti szavazás
kivételével) a szavazásra jogosultak számából a tartósan
külföldön tartózkodók számát és a 70 éven felülieket, ha
nincsenek jelen, le kell vonni. Az osztály akkor határo-
zatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fe-
le jelen van.

(12) A tudományos osztályok rendszeresen értékelik a tu-
dományágukhoz tartozó szakterületek nemzetközi fejlô-
dését.

(13) A tudományos osztály az AKT-tôl kapja meg a kutató-
központi, kutatóintézeti és támogatott kutatócsoporti be-
számolókat, a külsô tanácsadó testületek értékelését és
az AKT hozzáfûzött megjegyzéseit, majd kiegészíti azo-
kat, és megküldi az AKT elnökének.

Asz. 39. §
(4) Kizárólag az osztályülés hatáskörébe tartozik
a) a tudományos osztály elnökének és elnökhelyettesé-
nek (elnökhelyetteseinek) megválasztása és felmenté-
se, beszámolójának jóváhagyása;

b) kizárólag az osztály erre jogosult tagjainak (rendes, le-
velezô és külsô tagok) ajánlásával a levelezô tagságra,
a rendes tagságra, a külsô tagságra és a tiszteleti tag-
ságra való javaslattétel, a külön akadémiai szabályo-
zásban foglaltak szerint;

c) az osztályülések állandó meghívottjainak meghatáro-
zása;

d) az MTA doktora tudományos cím odaítélését célzó el-
járásokban az illetékes tudományos bizottság és/vagy
doktori bizottság kijelölése, ezen bizottságok köz-
remûködésével a kérelmezô doktori habitusának –
azaz tudományos munkásságának és szakmai alkal-
masságának – az értékelése, javaslattétel a Doktori Ta-
nács számára a kérelmezô habitusának megítélésére, a
szakmailag illetékes bírálókra és a bírálóbizottságra,
továbbá a bírálóbizottságnak a nyilvános vita lefoly-
tatása után készített véleménye alapján javaslattétel a
Doktori Tanács számára az érdemi döntésre;

Ü. 27. §
(14) Az osztályelnök és osztályelnök-helyettes(ek) választá-

sára hivatott osztályülés választással kapcsolatos szaka-
szát a tudományterületileg illetékes alelnök vezeti le. En-
nek elôkészítésére a tudományos osztály jelölôbizottsá-
got választ, amelynek személyi összetételét, megbízatása
idôtartamát és eljárását az osztály állapítja meg.

(15) A doktori cím odaítélési eljárásában a tudományos osz-
tály az illetékes tudományos bizottság (doktori bizottság)
elôkészítése alapján javaslatot tesz a bírálóbizottság tag-
jaira. A doktori ügyeket tárgyaló osztályülésekre az ille-
tékes tudományos bizottság (doktori bizottság) képvise-
lôjét meg kell hívni. A tudományos osztály a doktori cím
megszerzésére irányuló eljárásban kialakított, részletes
indokolással ellátott javaslatairól rövid idôn belül tájé-
koztatja a Doktori Tanácsot, a nyilvános vita eredmé-
nyének ismeretében javaslatot tesz a Doktori Tanácsnak
a doktori cím odaítélésének a kérdésében.

Asz. 39. §
[(4) Kizárólag az osztályülés hatáskörébe tartozik]

e) tudományos bizottság, osztályközi tudományos bi-
zottság, állandó bizottság, eseti bizottság és doktori
bizottság létesítése, elnevezésének, tudományterüle-
ti illetékességének és szavazati jogú tagjai számának
meghatározása, a bizottságok megszüntetése; tudo-
mányos bizottsági munkabizottság és albizottság lét-
rehozásának jóváhagyása;

f) a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsággal egyetértés-
ben a tudományos osztály könyv- és folyóirat-kiadá-
si politikájának kialakítása és a tudományos osztály
számára tervezett, illetôleg rendelkezésre álló keret-
összegen belül döntés könyvek és folyóiratok támo-
gatásáról;

Ü. 27.§
(16) Az osztály az éves kiadványtervek rangsorolási javasla-

tát a tudományos bizottságokkal egyetértésben alakítja
ki.

Asz. 39. §
[(4) Kizárólag az osztályülés hatáskörébe tartozik]

g) az osztály és a tudományos bizottságok beszámoló
jelentéseinek és a tudományági helyzetelemzéseknek
a jóváhagyása, továbbá az osztály véleményének ki-
nyilvánítása a hozzájuk tartozó akadémiai kutató-
központok (intézeteit is magába foglaló), önálló ku-
tatóintézetek és támogatott kutatócsoportok munká-
járól;

h) az osztályügyrend elfogadása;

Ü. 27. §
(17) A tudományos osztály külön szabályzatba (osztály-

ügyrend) foglalja mûködésének eljárási szabályait, az
osztályügyrendet az Akadémia Elnöksége szabály-
szerûségi ellenôrzés keretében megtárgyalja. Az Elnök-
ség az osztályügyrendet visszautalja az osztálynak ak-
kor, ha nem áll összhangban a vonatkozó jogszabályok-
kal, az Akadémia Alapszabályával és Ügyrendjével, más
akadémiai szabályozással, a Közgyûlés vagy az Elnökség
határozatával.

Asz. 39. §
[(4) Kizárólag az osztályülés hatáskörébe tartozik]

i) meghatározott feladat ellátására állandó vagy eseti
bizottság létrehozása, megszüntetése, más osztállyal
vagy nem akadémiai szervvel, intézménnyel közös
feladatot ellátó közös bizottság létrehozásának, meg-
szüntetésének jóváhagyása;

j) tagok jelölése akadémiai bizottságokba.
(5) Osztályközi tudományos bizottságokról és osztályhoz

tartozásukról az alapító osztályok közösen döntenek.

Tudományos bizottságok

Asz. 40. §
(1) A tudományos bizottság az Ügyrendben részletezendô mó-
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vazás után az lesz a szekció jelöltje, aki a szavazatok
többségét elnyeri.

(7) A szavazás többfordulós, amelyet az akadémiai tisztség-
viselôk megválasztásának szavazási rendje szerint kell
lebonyolítani. Papíralapú szavazás esetén a szavazatok
számlálását az elnök javaslatára a gyûlés által megvá-
lasztott háromtagú bizottság végzi, amelynek egyetlen je-
lölt sem lehet tagja.

(8) A szekcióüléseket az illetékes elnökségi tag hívja össze
és vezeti. A szekcióülést a tagok egyharmadának indít-
ványára össze kell hívni.

MTAtv.

A tudományos osztály

MTAtv. 10. §
(1) A tudományos osztály az Akadémiának egy tudo-

mányág vagy egymáshoz közel álló több tudományág
képviselôit magában foglaló egysége. A tudományos
osztályok számát és elnevezésüket az Alapszabály rög-
zíti.

Asz. 38. §
(1) A tudományos osztály az Akadémia köztestületi struktú-
rájának alapegysége. Új tudományos osztály létrehozásá-
ról, meglévô tudományos osztályok átszervezésérôl, ösz-
szevonásáról, megszüntetésérôl a Közgyûlés dönt.

(2) Az Akadémia tudományos osztályai a következôk:
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
III. Matematikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Mûszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
X. Földtudományok Osztálya
XI. Fizikai Tudományok Osztálya

MTAtv. 10. §

(2) A tudományos osztály tagjai az osztály tudományterü-
letén megválasztott akadémikusok és nem akadémikus
közgyûlési képviselôk.

(3) A tudományos osztály az Alapszabályban meghatáro-
zott módon maga választja meg elnökét és elnökhe-
lyettesét.

Asz. 38. §
(3) A tudományos osztály a hazai akadémikus tagok közül
három évre osztályelnököt és osztályelnök-helyettes(eke)t
választ. A megbízatás idejének lejártával a tisztséget be-
töltôk egy alkalommal újraválaszthatók.

(4) Az osztályülést az osztályelnök hívja össze, és ô elnököl.
Az osztályelnök köteles összehívni az osztályülést, ha ezt
az osztály szavazati jogú tagjainak legalább 20%-a írás-
ban kéri.

(5) Az osztályelnök képviseli a tudományos osztályt, össze-
hangolja az osztályhoz tartozó tudományos bizottságok
munkáját, beszámol az osztálynak az elnökségi ülések na-
pirendjére kerülô kérdésekrôl és az Elnökség határozatai-
ról, valamint a két osztályülés között megtett intézkedé-
sekrôl, megküldi jóváhagyásra az Elnökségnek az
osztályügyrendet, illetôleg annak módosításait, tájékoz-
tatja az Akadémia elnökét vagy illetékes alelnökét az osz-
tálynak a más osztályok vagy az Akadémia egésze szem-
pontjából is jelentôs tevékenységérôl és állásfoglalásairól.

(6) Több osztályt érintô tudományok fejlôdését az Akadémia
érintett osztályai együttesen segítik elô.

(7) A tudományos osztály az alábbi formákban ülésezik:
a) az osztály hazai akadémikusainak zárt osztályülése;
b) az osztály szavazati joggal rendelkezô tagjainak (hazai
akadémikusok és nem akadémikus közgyûlési képvi-
selôk) zárt osztályülése;

c) az osztály szavazati és tanácskozási jogú tagjainak (hazai
akadémikusok; nem akadémikus közgyûlési képviselôk;
külsô és tiszteleti tagok; az osztály tudományos bizottsá-
gainak elnökei; az osztályhoz tartozó kutatóközpontok és
önálló kutatóintézetek fôigazgatói és igazgatói) ülése;

d) korlátozottan nyílt osztályülés: osztályhoz tartozó köztes-
tületi tagok részvételével zajló osztályülés;

e) nyílt osztályülés: az osztály által meghatározottak szerint
széles körben nyílt osztályülés.

(8) A tudományos osztály ülésein az osztály által meghatáro-
zottak szerint állandó meghívottak is részt vehetnek.

Ü. 26. §
(1) A tudományos osztály elnökét távollétében az osztályel-

nök-helyettes(ek) helyettesíti(k).
(2) Az osztály elnöke és elnökhelyettese(i) tevékenységükért

az osztálynak felelnek.
(3) A tudományterületi titkárság vezetôje – az illetékes osz-

tályelnökök elvi irányításával – ellátja a titkárság illeté-
kességi körébe tartozó tudományos osztályok mûködésével
összefüggô titkársági, tudományszervezési feladatokat.

MTAtv. 10. §

(4) A tudományos osztály ellátja az Akadémia közfelada-
taiból a tudományterületét érintô teendôket. Ezeket a
feladatokat az Alapszabály rögzíti.

(5) A tudományos osztály értékeli a tudományterületé-
hez tartozó akadémiai kutatóhelyek szakmai beszá-
molóit.

Asz. 39. §
(1) A tudományos osztály
a) figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágban
folyó tudományos tevékenységet;

b) közremûködik az akadémiai kutatóközpontok és az
ezek szervezeti egységeiként mûködô kutatóintézetek,
valamint az önálló jogi személyû kutatóintézetek (a to-
vábbiakban: önálló kutatóintézet) munkájának értéke-
lésében; valamint a kutatóközpontok és önálló kutató-
intézetek igazgatóinak kiválasztásához szükséges vé-
leményezési eljárásban;
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c) számon tartja a tudományág kutatóhelyeit, egyetemi
és más tudományos mûhelyeit, továbbá az ezeken kí-
vül mûködô kutatókat;

d) kapcsolatot tart a tudományághoz tartozó tudományos
társaságokkal;

e) tudományos üléseket szervez;
f) állást foglal és véleményt nyilvánít a tudományág kö-
rébe tartozó vagy a tudományág szempontjából jelen-
tôs tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési
és személyi kérdésekben;

g) az Akadémia elnökének vagy az AKT-nek a felkéré-
sére állást foglal és véleményt nyilvánít a tudományág
területét kutató akadémiai kutatóközpontok (intézete-
it is magába foglaló), önálló kutatóintézetek és támo-
gatott kutatócsoportok tevékenységérôl;

h) kidolgozza az MTA doktora cím elnyerésének az osz-
tályra vonatkozó követelményrendszerét, közremûkö-
dik az MTA doktora tudományos cím odaítélése tár-
gyában megindult eljárásokban;

i) az illetékességi körébe tartozó köztestületi tagok fel-
vételével, besorolásával, nyilvántartásával, felfüg-
gesztésével, lemondásával kapcsolatos feladatokat is
ellátja;

j) lebonyolítja az osztály által az AKT-ba és a Közgyûlés
állandó bizottságaiba küldendô tagok jelölésének eljá-
rását;

k) kapcsolatot tart a határon túli magyar tudományosság
képviselôivel, a köztestület külsô tagjaival;

l) dönt az osztály illetékességi (feladat-) körébe tartozó
díjak odaítélésérôl; javaslattevôként vagy véleménye-
zési jogkörben az osztály illetékességi körébe tartozó,
de nem az osztály által adományozott díjak odaítélé-
sében is közremûködhet.

Ü. 27. §
(1) A tudományos osztály évente legalább kétszer tudományos

ülést szervez.
(2) A tudományos osztály az alábbi bizottságokat hozhatja

létre:
a) Tudományos bizottság: a tudományos osztály által lét-

rehozott, egy-egy szakterületet képviselô, köztestületi
tagságon alapuló bizottság, amely az akadémiai tör-
vényben, valamint az akadémiai Alapszabályban és
Ügyrendben meghatározott feladatokat lát el (így kü-
lönösen részt vesz a doktori eljárásokban). A doktori
ügyekben történô eljárásra az osztály külön doktori bi-
zottságot is létrehozhat.

b) Osztályközi tudományos bizottság: a tudományos osz-
tályok által létrehozott, szakterületeket összekapcsoló,
köztestületi tagságon alapuló bizottság, amely az aka-
démiai törvényben, valamint az akadémiai Alapsza-
bályban és Ügyrendben meghatározott feladatokat lát
el (így különösen részt vesz a doktori eljárásokban).

c) Állandó bizottság: a tudományos osztály vagy osztá-
lyok által meghatározott feladat ellátására létrehozott
olyan bizottság, amely alapvetôen nem a köztestületi
tagságon alapul. Az állandó bizottság doktori ügyek-
ben nem járhat el. Állandó bizottság nem hozható lét-
re olyan feladat ellátására, amely kifejezetten tudo-

mányos bizottság (doktori bizottság) vagy osztályközi
tudományos bizottság hatáskörébe tartozik.

(3) A tudományos bizottság és az osztályközi tudományos bi-
zottság esetén – az akadémikusok kivételével – minden
köztestületi tag csak egy tudományos bizottságba (osz-
tályközi tudományos bizottságba) kerülhet be választás
útján, és csak ebben az egy bizottságban választhat és vá-
lasztható. A köztestületi tag az elôbbiek szerint nem lehet
egyszerre tagja tudományos bizottságnak és osztályközi
tudományos bizottságnak.

(4) A doktori ügyek tárgyalására a tudományos osztály külön
doktori bizottságot is létrehozhat. A doktori bizottság jog-
állására és eljárásrendjére – amennyiben az akadémiai
Alapszabály és Ügyrend vagy a Doktori szabályzat más-
ként nem rendelkezik – a tudományos bizottságokra vo-
natkozó szabályok irányadók azzal, hogy a (3) bekezdés
szerinti összeférhetetlenség a doktori bizottság vonatko-
zásában nem alkalmazandó. A tudományos bizottságok-
nak a doktori ügyekben való eljárására és a doktori bi-
zottságok mûködésére vonatkozó részletes szabályokat –
az MTAtv., az Alapszabály és az Ügyrend rendelkezései-
vel összhangban – a Doktori szabályzat állapítja meg.

(5) Az osztályhoz tartozó tudományos bizottságok, osztálykö-
zi tudományos bizottságok, doktori bizottságok és állandó
bizottságok felsorolását az osztály ügyrendje tartalmazza.

(6) A tudományos osztály munkájában tanácskozási joggal
vehetnek részt az osztályhoz tartozó külsô és tiszteleti
tagok, az osztályhoz tartozó kutatóközpontok fôigazgatói
és az önálló kutatóintézetek igazgatói, valamint a tudo-
mányos bizottságok elnökei. Számukra az osztály a prog-
ramjairól értesítést (meghívót) küld.

(7) A tudományos osztály meghatározott feladatra (elôre
meghatározott idôtartamra) eseti bizottságot is létrehoz-
hat. Az eseti bizottság nem a köztestületi tagságon alapul.
Eseti bizottság nem hozható létre a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott bizottságok hatáskörébe tartozó feladatra.

Asz. 39. §
(2) A tudományos osztály önállóan, de a Közgyûlés határo-
zatai, iránymutatásai szerint jár el, hozza meg döntéseit.

(3) A tudományos osztály – esetleg szakértôk részvételével –
osztályülésen tárgyalja meg a tudományág kérdéseit és
eredményeit, valamint az osztályt érintô közéleti, szerve-
zeti és mûködési kérdéseket.

Ü. 27.§
(8) A tudományos osztály általában havonta, de legalább

negyedévenként ülést tart (rendes osztályülés). Rendkí-
vüli osztályülést kell összehívni, ha azt az osztály szava-
zati jogú tagjainak legalább 20%-a indítványozza.

(9) A rendes osztályülés napirendjére az osztályelnök tesz ja-
vaslatot, amelyet az osztályülés szavazással fogad el. A ren-
des osztályülés napirendjét – a szavazás alapján – az osz-
tályelnök állapítja meg. Az osztályelnök készíti elô és veze-
ti le az ülést. Az ülés idôpontját úgy kell kitûzni, hogy a
meghívottak kellôképpen felkészülhessenek a tárgyalásra.

(10) Az osztályülésre meg kell hívni az Akadémia elnökét, fô-
titkárát és fôtitkárhelyettesét, valamint a tudományterü-
letileg illetékes alelnökét.
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(11) A tudományos osztályon (a távollévôk közötti szavazás
kivételével) a szavazásra jogosultak számából a tartósan
külföldön tartózkodók számát és a 70 éven felülieket, ha
nincsenek jelen, le kell vonni. Az osztály akkor határo-
zatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fe-
le jelen van.

(12) A tudományos osztályok rendszeresen értékelik a tu-
dományágukhoz tartozó szakterületek nemzetközi fejlô-
dését.

(13) A tudományos osztály az AKT-tôl kapja meg a kutató-
központi, kutatóintézeti és támogatott kutatócsoporti be-
számolókat, a külsô tanácsadó testületek értékelését és
az AKT hozzáfûzött megjegyzéseit, majd kiegészíti azo-
kat, és megküldi az AKT elnökének.

Asz. 39. §
(4) Kizárólag az osztályülés hatáskörébe tartozik
a) a tudományos osztály elnökének és elnökhelyettesé-
nek (elnökhelyetteseinek) megválasztása és felmenté-
se, beszámolójának jóváhagyása;

b) kizárólag az osztály erre jogosult tagjainak (rendes, le-
velezô és külsô tagok) ajánlásával a levelezô tagságra,
a rendes tagságra, a külsô tagságra és a tiszteleti tag-
ságra való javaslattétel, a külön akadémiai szabályo-
zásban foglaltak szerint;

c) az osztályülések állandó meghívottjainak meghatáro-
zása;

d) az MTA doktora tudományos cím odaítélését célzó el-
járásokban az illetékes tudományos bizottság és/vagy
doktori bizottság kijelölése, ezen bizottságok köz-
remûködésével a kérelmezô doktori habitusának –
azaz tudományos munkásságának és szakmai alkal-
masságának – az értékelése, javaslattétel a Doktori Ta-
nács számára a kérelmezô habitusának megítélésére, a
szakmailag illetékes bírálókra és a bírálóbizottságra,
továbbá a bírálóbizottságnak a nyilvános vita lefoly-
tatása után készített véleménye alapján javaslattétel a
Doktori Tanács számára az érdemi döntésre;

Ü. 27. §
(14) Az osztályelnök és osztályelnök-helyettes(ek) választá-

sára hivatott osztályülés választással kapcsolatos szaka-
szát a tudományterületileg illetékes alelnök vezeti le. En-
nek elôkészítésére a tudományos osztály jelölôbizottsá-
got választ, amelynek személyi összetételét, megbízatása
idôtartamát és eljárását az osztály állapítja meg.

(15) A doktori cím odaítélési eljárásában a tudományos osz-
tály az illetékes tudományos bizottság (doktori bizottság)
elôkészítése alapján javaslatot tesz a bírálóbizottság tag-
jaira. A doktori ügyeket tárgyaló osztályülésekre az ille-
tékes tudományos bizottság (doktori bizottság) képvise-
lôjét meg kell hívni. A tudományos osztály a doktori cím
megszerzésére irányuló eljárásban kialakított, részletes
indokolással ellátott javaslatairól rövid idôn belül tájé-
koztatja a Doktori Tanácsot, a nyilvános vita eredmé-
nyének ismeretében javaslatot tesz a Doktori Tanácsnak
a doktori cím odaítélésének a kérdésében.

Asz. 39. §
[(4) Kizárólag az osztályülés hatáskörébe tartozik]

e) tudományos bizottság, osztályközi tudományos bi-
zottság, állandó bizottság, eseti bizottság és doktori
bizottság létesítése, elnevezésének, tudományterüle-
ti illetékességének és szavazati jogú tagjai számának
meghatározása, a bizottságok megszüntetése; tudo-
mányos bizottsági munkabizottság és albizottság lét-
rehozásának jóváhagyása;

f) a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsággal egyetértés-
ben a tudományos osztály könyv- és folyóirat-kiadá-
si politikájának kialakítása és a tudományos osztály
számára tervezett, illetôleg rendelkezésre álló keret-
összegen belül döntés könyvek és folyóiratok támo-
gatásáról;

Ü. 27.§
(16) Az osztály az éves kiadványtervek rangsorolási javasla-

tát a tudományos bizottságokkal egyetértésben alakítja
ki.

Asz. 39. §
[(4) Kizárólag az osztályülés hatáskörébe tartozik]

g) az osztály és a tudományos bizottságok beszámoló
jelentéseinek és a tudományági helyzetelemzéseknek
a jóváhagyása, továbbá az osztály véleményének ki-
nyilvánítása a hozzájuk tartozó akadémiai kutató-
központok (intézeteit is magába foglaló), önálló ku-
tatóintézetek és támogatott kutatócsoportok munká-
járól;

h) az osztályügyrend elfogadása;

Ü. 27. §
(17) A tudományos osztály külön szabályzatba (osztály-

ügyrend) foglalja mûködésének eljárási szabályait, az
osztályügyrendet az Akadémia Elnöksége szabály-
szerûségi ellenôrzés keretében megtárgyalja. Az Elnök-
ség az osztályügyrendet visszautalja az osztálynak ak-
kor, ha nem áll összhangban a vonatkozó jogszabályok-
kal, az Akadémia Alapszabályával és Ügyrendjével, más
akadémiai szabályozással, a Közgyûlés vagy az Elnökség
határozatával.

Asz. 39. §
[(4) Kizárólag az osztályülés hatáskörébe tartozik]

i) meghatározott feladat ellátására állandó vagy eseti
bizottság létrehozása, megszüntetése, más osztállyal
vagy nem akadémiai szervvel, intézménnyel közös
feladatot ellátó közös bizottság létrehozásának, meg-
szüntetésének jóváhagyása;

j) tagok jelölése akadémiai bizottságokba.
(5) Osztályközi tudományos bizottságokról és osztályhoz

tartozásukról az alapító osztályok közösen döntenek.

Tudományos bizottságok

Asz. 40. §
(1) A tudományos bizottság az Ügyrendben részletezendô mó-
don és célból, a tudományos osztály által létrehozott olyan
testület, amely egy vagy több, egymáshoz közel álló szakte-

2011. december 20. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 269



rület képviselôit magába foglaló egység. A tudományos osz-
tály az osztályügyrendben vagy a bizottság létrehozásakor
egyedi döntésbenmeghatározhatja a bizottság létszámát és a
bizottság összetételének alapelveit (tudományterületi képvi-
selet arányai; MTA doktorok aránya stb.).

(2) A tudományos bizottság ellátja az Akadémia feladataiból
következô és az osztály megbízásából a szakterületre jutó
teendôket.

(3) A bizottság
a) figyelemmel kíséri az általa gondozott tudományág
fejlôdését és hazai helyzetét;

b) tudományos üléseket szervez;
c) állást foglal és véleményt nyilvánít a tudományág kö-
rébe tartozó vagy a tudományág szempontjából jelen-
tôs tudományos, tudománypolitikai, kutatásszervezési
és személyi kérdésekben;

d) ha a tudományos osztály(ok) felkéri(k), véleményt
nyilvánít a szakterületén mûködô akadémiai kutató-
központok és intézeteik, az önálló kutatóintézetek és
támogatott kutatócsoportok tevékenységérôl;

e) a szakterület nevében javaslatot tesz a tudományos
osztály könyv- és folyóirat-kiadási tervére;

f) részt vesz az MTA doktora cím odaítélésére indult el-
járásokban, nyilatkozik a kérelmezô habitusáról, a
doktori eljárásban az Alapszabály szerinti véleménye-
zési jogkört gyakorolja, ezáltal segíti a tudományos
osztályt javaslatának a kialakításában.

Ü. 28. §
(1) A véleményének kialakításához szükséges adatokat a meg-

keresés után a tudományos osztály bocsátja a tudományos
bizottság rendelkezésére.

(2) A tudományos bizottság munkáját az illetékes tudomány-
területi titkárság segíti.

Asz. 40. §
(4) Az Akadémia rendes és levelezô tagjai, valamint a nem
akadémikus közgyûlési képviselôk tagjai azoknak a bi-
zottságoknak, amelyek hatókörébe tudományos tevé-
kenységük besorolható (a nem akadémikus közgyûlési
képviselôk annak a bizottságnak, amelynek köztestületi
tagjai ôket képviselônek választották). A hazai akadémi-
kus korlátlan számú tudományos bizottságnak lehet tagja,
azzal, hogy szavazati joggal összesen legfeljebb három bi-
zottságban (tudományos bizottság és osztályközi tudomá-
nyos bizottság együttesen) rendelkezik, bele nem értve a
doktori bizottságot. A tudományos bizottságok többi tag-
ját a szakterülethez tartozó köztestületi tagok választják
meg. Tudományos bizottsági tagválasztásnál az akadémi-
kus kizárólag egy bizottságban szavazhat, abban, amelyet
ebbôl a célból elôzetesen megjelölt. A tudományos bi-
zottság tagjainak megbízatása három évre szól, és a tagok
korlátlan alkalommal újraválaszthatók.

Ü. 28. §
(3) A doktori ügyeket is tárgyaló tudományos bizottságokat

és osztályközi tudományos bizottságokat úgy kell létre-
hozni, hogy a bizottságnak legalább tíz MTA doktora (ide-
értve az akadémikusokat is) címmel rendelkezô tagja le-

gyen. Súlyos tudományterületi aránytalanság esetén (az
osztály elôzetes döntése alapján) a tudományos osztály-
nak lehetôsége van az eredeti bizottsági taglétszám maxi-
mum 25%-os növelésére és az alulreprezentált tudo-
mányterülethez tartozó köztestületi tagok közül új tagok
kooptálására.

Asz. 40. §
(5) A tudományos bizottság önállóan, de a Közgyûlés és az
illetékes tudományos osztály határozatai, iránymutatásai
szerint jár el, hozza meg döntéseit.

(6) A tudományos bizottság – szükség szerint szakértôk rész-
vételével – bizottsági ülésen tárgyalja meg szakterülete
kérdéseit és eredményeit, valamint a bizottságot érintô kö-
zéleti, szervezeti és mûködési kérdéseket.

Ü. 28. §
(4) A tudományos bizottságok értékelik szakterületük nemzet-

közi fejlôdését, és tartalmi javaslatokat tesznek az osz-
tálynak.

Asz. 40. §
(7) A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha a szavazati jog-
gal bíró tagoknak több mint a fele jelen van. A bizottság
ülésén (a távollévôk közötti szavazás kivételével) a sza-
vazásra jogosultak számából a tartósan külföldön tartóz-
kodók számát és a 70 éven felülieket, ha nincsenek jelen,
le kell vonni. A határozathozatal az ügyrend elfogadása és
módosítása esetében a jelen lévô, szavazásra jogosultak
kétharmados szótöbbségével, egyébként – az ügyrend el-
térô rendelkezésének hiányában – a jelen lévô, szavazás-
ra jogosultak egyszerû szótöbbségével történik. Szavazat-
egyenlôség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt.

Ü. 28. §
(5) A tudományos bizottság által létrehozott munkabizottság

vagy albizottság megalakításához és mûködtetéséhez külsô
köztestületi és nem köztestületi tagokat is be lehet vonni.

Asz. 40. §
(8) A tudományos bizottsági ülés kizárólagos hatáskörébe tar-
tozik
a) a tudományos bizottság elnökének, elnökhelyettesei-
nek és titkárának megválasztása és felmentése, a bi-
zottság elnöki beszámolójának a jóváhagyása,

b) a szakterületre vonatkozó helyzetelemzések jóváha-
gyása,

c) kapcsolattartás az Akadémia területi bizottságainak
szakbizottságaival,

d) a szakterületre vonatkozó könyv- és folyóirat-kiadási
javaslat elfogadása,

e) a tudományos osztály számára készülô javaslatok
megvitatása és elfogadása,

f) az Ügyrend 11. § (2) bekezdése szerinti közremûkö-
dés a köztestületbe való felvételi eljárásban,

g) a bizottsági ügyrend elfogadása.
(9) A bizottsági ülés a tagok közül hároméves idôtartamra
megválasztja a bizottság elnökét, elnökhelyetteseit és tit-
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kárát. A megválasztott tisztségviselôk mandátumuk lejár-
tával egy alkalommal újraválaszthatók.

(10) A tudományos osztály elnöke nem választható meg tu-
dományos bizottság, osztályközi tudományos bizottság
vagy doktori bizottság elnökének.

(11) A bizottsági elnök hívja össze a bizottsági ülést, elnököl
az ülésen, képviseli a bizottságot, beszámol a bizottság-
nak a két ülés között végzett tevékenységérôl, megküldi
a tudományos osztálynak a bizottsági ügyrendet és mó-
dosításait, tájékoztatja a tudományos osztály elnökét a
bizottság más bizottságok vagy az osztály egésze szem-
pontjából is jelentôs tevékenységérôl.

(12) A tudományos bizottság feladatai ellátására – a tudomá-
nyos osztály jóváhagyásával –munkabizottságokat és al-
bizottságokat hozhat létre.

MTAtv.
Az Akadémia Elnöksége és Vezetôi Kollégiuma

MTAtv. 11. §
(1) Az Akadémia Elnökségét (a továbbiakban: Elnökség)

az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok elnö-
kei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy – ön-
maguk közül választott – képviselôje, a fôtitkár, a fô-
titkárhelyettes, a Közgyûlés által választott három
akadémikus és a Közgyûlés által választott három nem
akadémikus közgyûlési képviselô, továbbá az Akadé-
miai Kutatóhelyek Vezetôinek Tanácsa jelölése alap-
ján a Közgyûlés által választott három kutatóintézeti
igazgató alkotja. Elnöke az Akadémia elnöke. A három
alelnök, a három választott akadémikus, a három vá-
lasztott nem akadémikus közgyûlési képviselô és a
három intézeti igazgató tag közül egy-egy képviseli a
matematikát és a természettudományokat, az élettu-
dományokat, valamint a társadalomtudományokat.

(2) Két Közgyûlés között az Elnökség az Akadémia dön-
téshozó testülete. Az Elnökség döntési jogkörét, mûkö-
dési rendjét és azt, hogy az Elnökség mely döntési jog-
köreit adhatja át a 12. §-ban meghatározott Vezetôi
Kollégiumnak, az Alapszabály tartalmazza. Az Elnök-
ség a döntéseiért a Közgyûlésnek tartozik felelôsség-
gel.

Asz. 41. §
(1) Az Elnökség üléseit az Akadémia elnöke hívja össze és
vezeti. Az Elnökség akkor határozatképes, ha szavazati
jogú tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait az
Elnökség a jelen lévô tagok több mint a felének „igen”
szavazatával fogadja el. Szavazategyenlôség esetén az
elnök szavazata dönt. Az Akadémia tagjainak megválasz-
tásával kapcsolatos kérdésekben csak az Elnökség akadé-
mikus tagjai szavazhatnak. Az Elnökség üléseire tanács-
kozási joggal meg kell hívni a Magyar Rektori
Konferencia elnökét, az Akadémia Doktori Tanácsának
elnökét, az OTKA elnökét, a határon túli magyar tudomá-
nyosság képviseletében a Magyar Tudományosság Kül-
földön Elnöki Bizottság elnökét és a Magyar Tudomány
folyóirat fôszerkesztôjét.

Ü. 29. §
(1) Az Akadémia elnökének meghívására az Elnökség ülése-

in részt vesznek az MTA Titkárság azon dolgozói, akiknek
az ülés lebonyolításával vagy a várható határozatok vég-
rehajtásával kapcsolatosan feladataik vannak.

(2) Az Akadémia elnökének akadályoztatása esetén az elnök-
ségi ülést a fôtitkár vezeti, akit az ülésen az elnök jogosít-
ványai illetnek meg.

(3) Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente
ülésezik.

(4) Azokban a kérdésekben, amelyekben az Alapszabály vagy
a Közgyûlés döntési jogkörrel ruházta fel az Elnökséget,
az Elnökség állásfoglalása és véleménye az elnököt is kö-
telezi.

(5) Az elnökségi ülést úgy kell elôkészíteni, hogy tagjainak
legalább három munkanapjuk legyen felkészülni a tár-
gyalásra.

(6) Az ülés napirendjét az elnök határozza meg. Az Elnökség
tagjai kérhetik az ülésen az elnöktôl az Akadémia számá-
ra fontos ügyek napirenden kívüli megtárgyalását.

(7) Az elnökségi ülésrôl jegyzôkönyvet kell készíteni. Ennek
hitelesítésére az Elnökség két jelen lévô tagját kell felkér-
ni. Az elnökségi ülésen elhangzottakról hangfelvétel ké-
szül, amely azonos értékû a jegyzôkönyvvel.

(8) Minden napirendi pont megvitatása után az elnök össze-
foglalja az Elnökség kialakult állásfoglalását (véleményét).
Az Elnökség állásfoglalását, véleményét tartalmazó hatá-
rozatot az ülés után legfeljebb 8 munkanappal írásba kell
foglalni. Az elnök dönt arról, hogy az Elnökség állásfogla-
lásait (véleményeit) tartalmazó határozatok közül melye-
ket kell számozással ellátva megjelentetni az Akadémiai
Értesítôben. Az elnök által aláírt határozatokat meg kell
küldeni az Elnökség tagjainak és mindazoknak, akiknek fel-
adatuk, hogy gondoskodjanak a végrehajtásukról.

Asz. 41. §
(2) Az Elnökség segíti a Közgyûlés elôkészítését és lebonyo-
lítását. Megvitatja a Közgyûlés napirendjére szánt javas-
latokat, a végleges javaslatokat a Közgyûlés elé terjeszti,
és – ha szükséges – a Közgyûlés számára véleményezi a
Közgyûlés lefolytatásával kapcsolatos ügyrendi javasla-
tokat. Az Elnökség kizárólagos, át nem ruházható hatás-
körébe tartozik minden olyan döntés és eljárás, amelyet
jogszabály vagy az Alapszabály nem utal más szerv (sze-
mély) hatáskörébe. Így - különösen - az Elnökség kizáró-
lagos hatáskörébe tartozik, hogy:
a) elfogadja az Országgyûlésnek benyújtandó beszámo-
lót;

b) elfogadja a Kormány részére készített tájékoztatót;
c) meghatározza a tudománypolitikai elveket;
d) jóváhagyja az Akadémia Vagyongazdálkodási és va-
gyonhasznosítási szabályzatát;

e) véleményt nyilvánítson az Akadémia elnökének az
Akadémia 25 millió forintot elérô, de 50 millió forint
értéket meg nem haladó tárgyi eszközeinek (ingatla-
nokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok; gépek, be-
rendezések, felszerelések; jármûvek; tenyészállatok;
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befejezetlen beruházás és felújítás; beruházásra és fel-
újításra adott elôlegek) vagy értékhatártól függetlenül
ingatlanvagyonának elidegenítésére, megterhelésére
vonatkozó tájékoztatójáról;

f) jóváhagyja a Bolyai-kuratórium szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát.

(3) Az Elnökség közremûködik a tudományos osztályok kö-
zött felmerülô viták rendezésében.

(4) Az Elnökség tesz javaslatot a Közgyûlésnek új tudomá-
nyos osztály vagy területi bizottság létesítésére, meglévô
osztály, területi bizottság átszervezésére, megszüntetésé-
re.

(5) Az Akadémia rendes és levelezô tagjainak választásakor a
betölthetô helyeket – a tudományágak fejlôdését nyomon
követve és arányos képviseletük elvét érvényesítve – az
Elnökség osztja el a tudományos osztályok között.

(6) Az Elnökség dönt – a tudományos osztályok javaslata
alapján – az Akadémia által kiadandó díjak, kitüntetések
odaítélésérôl, egyéb díjakra pedig javaslatot tesz.

(7) Az Akadémia elnökének felkérésére vagy saját kezdemé-
nyezésre az Elnökség állást foglal a több tudományágat
érintô tudományos, tudománypolitikai, társadalmi kérdé-
sekben.

(8) Az Elnökség feladatainak ellátására állandó, eseti és in-
terdiszciplináris bizottságokat hozhat létre.

MTAtv. 12. §

(1) A Vezetôi Kollégium az Akadémia operatív mûködését
irányító választott testület.

(2) A Vezetôi Kollégium tíz tagból áll; elnöke az Akadé-
mia elnöke, tagjai az Akadémia alelnökei, fôtitkára és
fôtitkárhelyettese és az Elnökség Közgyûlés által vá-
lasztott három akadémikus és egy nem akadémikus
tagja.

(3) A Vezetôi Kollégium feladata a Közgyûlés és az El-
nökség által meghozott döntések végrehajtása, a Köz-
gyûlés és az Elnökség által ráruházott döntések meg-
hozatala. A Vezetôi Kollégium hatáskörét és mûködési
rendjét az Alapszabály rögzíti.

(4) A Vezetôi Kollégium az Elnökség által átruházott jog-
körében meghozott döntéseiért az Elnökségnek, a Köz-
gyûlés által ráruházott jogkörében meghozott dönté-
seiért a Közgyûlésnek tartozik felelôsséggel.

Asz. 42. §
(1) A Vezetôi Kollégium az Elnökség döntéseit elôkészítô tes-
tület, amely közremûködik az Akadémia és az akadémiai
kutatóhálózat operatív irányítását igénylô feladatok vég-
rehajtásában.

(2) Az Elnökség három nem akadémikus választott tagja
közül egy tag évenkénti rotációban tagja a Vezetôi Kollé-
giumnak. A vezetôi kollégiumi tagság sorrendjérôl a nem
akadémikus választott elnökségi tagokkal való konzultáció
után az elnök dönt.

(3) A Vezetôi Kollégium döntést hoz mindazokban a kérdé-
sekben, amelyeket az Elnökség és a Közgyûlés a Vezetôi
Kollégium döntési jogkörébe utal, így különösen
a) segíti az elnököt a Közgyûlés elôkészítésében;

b) határozatban rögzíti az Akadémia alelnökeinek az
Akadémia elnöke által meghatározott munkamegosz-
tás szerinti állandó feladatait;

c) véleményezi a jóléti intézmények alapításához, meg-
vásárlásához, a jóléti szolgáltatások hosszú távú nyúj-
tására irányuló szerzôdések megkötését,

d) dönt a nem költségvetési szerv jogállású jóléti intéz-
mények megalapításáról, átszervezésérôl és megszün-
tetésérôl,

e) megvizsgálja az Akadémia számára felajánlott ado-
mányokat jogszerûség, per- és tehermentesség, fenn-
tarthatóság, esetleges egyszeri ráfordítás és folyama-
tos fenntartatási, mûködési, ôrzési költség szempont-
jából, továbbá dönt a felajánlott adományok
elfogadásáról vagy visszautasításáról;

f) jóváhagyja az Akadémia gazdasági társaságokban lé-
vô részesedésének értékesítését;

g) jóváhagyja az MTA Titkárság Szervezeti és mûködé-
si szabályzatát.

(4) A Vezetôi Kollégium szükség szerint, de legalább havon-
ta ülésezik, az ülést az Akadémia elnöke vezeti, és az
elnök tesz írásos javaslatot az ülés napirendjére is. A na-
pirendjavaslat tárgyában a tagok módosítást, illetôleg ki-
egészítést javasolhatnak. Az elnök napirendi javaslatát és
a hozzátartozó dokumentációkat a Vezetôi Kollégium tag-
jainak legalább három munkanappal az ülés kezdete elôtt
meg kell kapniuk. A Vezetôi Kollégium ülésére a témának
megfelelôen szakértôk is meghívást kaphatnak.

(5) A Vezetôi Kollégium akkor határozatképes, ha tagjainak
több mint a fele jelen van. A Vezetôi Kollégium döntése-
it a jelen lévô tagok több mint a felének szavazatával
hozza meg. Ha egy döntéssel a Vezetôi Kollégium leg-
alább négy tagja nem ért egyet, kérhetik, hogy az elnök
terjessze az ügyet az Elnökség elé.

(6) A Vezetôi Kollégium megtárgyalja az Elnökség ülése elé
terjesztendô ügyeket.

Ü. 30. §
(1) A Vezetôi Kollégium által el nem döntött kérdésekben az

Elnökség határoz.
(2) A Vezetôi Kollégium állásfoglalásait (véleményeit) a

Kollégium titkára írásba foglalja, számozással látja el,
és az elnök jóváhagyása után megküldi a Vezetôi Kollé-
gium tagjainak, valamint az adott tárgyban illetékes
szervezeti egység vezetôjének. Az állásfoglalásokat (vé-
leményeket) az MTA Titkárságnak az elnöki titkársági
feladatokért felelôs, valamint a titkársági szervezeti és
mûködési szabályzatban meghatározott szervezeti egy-
sége nyilvántartja.

(3) A Vezetôi Kollégium titkára az MTA Titkárság elnöki tit-
kársági feladataiért felelôs szervezeti egységének vezetô-
je, aki gondoskodik a Vezetôi Kollégium üléseinek elôké-
szítésérôl és lebonyolításáról.

Asz. 42. §
(7) A Vezetôi Kollégium – döntéseinek elôkészítésére – ál-
landó vagy eseti bizottságokat hozhat létre. E bizottságok
feladatait a Vezetôi Kollégium határozza meg, és dönt a
megszüntetésükrôl.
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(8) A Vezetôi Kollégium állandó bizottságai – amennyiben
az MTAtv. vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik
– az elnök által kijelölt alelnök vezetésével mûködnek, a
bizottságok tagjai a tudományos osztályok által háromévi
idôtartamra delegált egy-egy köztestületi tag és a bizottság
elnöke által felkért szakértôk.

Ü. 30. §
(4) A Vezetôi Kollégium állandó bizottságai

a) a Könyvtári Bizottság,
b) a Szociális Bizottság.

(5) Az állandó bizottságok vezetôi a bizottságok tevékenysé-
gérôl évente írásban beszámolnak a Vezetôi Kollégium-
nak.

Asz. 42. §
(9) A Könyvtári Bizottság, a Vezetôi Kollégium által meg-

határozott feladatok mellett, ellátja az Akadémiai
Könyvtár és – az AKT-val együttmûködve – az akadé-
miai kutatóközpontok és kutatóintézetek szakkönyvtára-
iban az egységes katalógusrendszer kialakításának szak-
mai felügyeletét. A könyvtárak vezetôi kötelesek a bi-
zottság számára a felügyelet körében kért tájékoztatást
megadni.

(10) A Szociális Bizottság, a Vezetôi Kollégium által meg-
határozott feladatok mellett, elemzi a köztestületi tagok
munka- és életkörülményeit, és – szükség esetén – ja-
vaslatot tesz azok javítására. A köztestület minden tagja,
az Akadémia minden szervezete, szerve, intézménye kö-
teles megadni a bizottságnak a feladatai ellátásához szük-
séges tájékoztatást.

MTAtv.

Az Akadémia Közgyûlés által választott vezetôi

MTAtv. 13. §
(1) Az Akadémia elnökét, alelnökeit, fôtitkárát és fôtit-

kárhelyettesét a hazai akadémikusok közül, a hazai
akadémikusok javaslata alapján három évre a Köz-
gyûlés választja. Az elnököt tisztségében a köztársa-
ság elnöke megerôsíti.

(2) Az elnök és a fôtitkár a tevékenységéért a Közgyûlés-
nek felel.

(3) Bármely, a Közgyûlés által választott azonos vezetôi
tisztségre ugyanaz a személy legfeljebb kétszer vá-
lasztható.

(4) Az elnököt a miniszteri, a fôtitkárt a közigazgatási ál-
lamtitkári, a fôtitkárhelyettest a helyettes államtitkári
illetménnyel azonos mértékû javadalmazás, valamint
évente 40 munkanap szabadság illeti meg. Egyéb jut-
tatásaik tekintetében a központi államigazgatási szer-
vekrôl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló törvényben, továbbá az állami veze-
tôk és az államigazgatási szervek köztisztviselôi szá-
mára biztosított juttatásokról és azok feltételeirôl szó-
ló kormányrendeletben foglaltakat kell megfelelôen al-
kalmazni.4

(5) Az elnök, a fôtitkár és a fôtitkárhelyettes jogállására
az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a köz-
tisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(a továbbiakban: Ktv.) rendelkezéseit kell – az 1-4. §,
a 8. §, a 15. § f) pontja, a 23-36. §, az 50-56. §, valamint
a VII. és VIII. fejezetben foglaltak kivételével – meg-
felelôen alkalmazni.

Az Akadémia elnöke és alelnökei

MTAtv. 14. §
(1) Az Akadémia tevékenységét – a Közgyûlés döntései-

nek és határozatainak megfelelôen – az Alapszabály-
ban meghatározott módon az elnök irányítja. Az el-
nök képviseli az Akadémiát.

(2) Az elnök az Akadémia mint központi költségvetési fe-
jezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetôje.

(3) Az elnök – a Közgyûlés 9. § (2) bekezdés b) pontjában
foglalt jogkörében hozott döntések keretei között – az
Akadémia vagyona tekintetében gyakorolja az Aka-
démiát megilletô tulajdonosi jogokat. Az elnök képvi-
seli az Akadémiát, és gondoskodik a Közgyûlés dönté-
seinek végrehajtásáról.

(4) Az elnök döntéshozó munkáját Stratégiai Tanácsadó
Testület segíti, amelynek összetételét az Alapszabály
rögzíti.

(5) Az elnököt – akadályoztatása esetén – a fôtitkár he-
lyettesíti.

(6) Az alelnökök az elnök által meghatározott munka-
megosztás szerint látják el feladataikat. Az Elnökség-
ben és a Vezetôi Kollégiumban képviselik a köztestü-
let tudományági részeit, egyéb fórumokon pedig az el-
nök megbízása alapján az Akadémiát.

Asz. 43. §
(1) Az elnök képviseli az Akadémiát, eljár és dönt a jogsza-
bály vagy az Alapszabály és az Ügyrend által meghatáro-
zott kérdésekben, illetve mindazon ügyekben, amelyeket
jogszabály vagy az Alapszabály és az Ügyrend nem utal
más feladat- és hatáskörbe.

(2) Az elnök kizárólagos, át nem ruházható hatáskörei:
a) az akadémiai költségvetési szervek és az Akadémia
egyéb intézményei igazgatójának, fôigazgatójának ki-
nevezése (megbízása) és felmentése (megbízásának
visszavonása); a kutatóközpont szervezeti egységeként
mûködô intézet vezetôjének kinevezésével (megbízá-
sával) és annak visszavonásával kapcsolatos részletes
szabályokat az Akadémia elnökének külön rendelke-
zése tartalmazza;

b) az Akadémia által alapított (irányítása alatt álló) költ-
ségvetési szervek gazdasági vezetôjének kinevezése
(megbízása) és felmentése (megbízásának visszavo-
nása);

c) az Akadémia mint központi költségvetési fejezet költ-
ségvetése tervezésére és végrehajtására vonatkozó
alapelvek meghatározása;

d) a Vagyonkezelô Testület véleményének ismeretében
döntés az akadémiai vagyonelemek értékesítésérôl; az
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Akadémia ingó- vagy ingatlan-vagyonelemeinek el-
idegenítésérôl, megterhelésérôl; 50 millió forint érték-
határ feletti elidegenítésrôl, megterhelésrôl az elnök a
Közgyûlést, a 25–50 millió értékû elidegenítés, meg-
terhelés esetén az Elnökséget tájékoztatja;

e) az Alapszabályban meghatározott kivételekkel a Köz-
gyûlés összehívása;

f) Vezetôi Kollégium állásfoglalásainak (véleményei-
nek) jóváhagyása;

g) meghatározott feladatok ellátására állandó vagy ese-
ti bizottságok létrehozása;

h) az Akadémia nevét viselô megyei tudományos testü-
let megalakulásának jóváhagyása, ilyen testület meg-
szüntetése;

i) kutatócsoportok létrehozása;
j) az Akadémia által alapított magyar és idegen nyelvû
folyóiratok alapítói jogainak gyakorlása.

(3) Az elnök gondoskodik a Közgyûlés határozatainak vég-
rehajtásáról. Feladatai egy részének ellátásával – a Köz-
gyûléssel szemben fennálló felelôsségének fennmaradá-
sa mellett – idôlegesen a fôtitkárt, a fôtitkárhelyettest
vagy az alelnököket is megbízhatja.

(4) Az elnök irányítja az Akadémia mint központi költség-
vetési fejezet költségvetése tervezésének és végrehajtá-
sának a feladatait. E feladatai során a fôtitkár köz-
remûködésével gondoskodik a költségvetési tervezés el-
ôkészítésérôl, figyelemmel kíséri a tervezés
folyamatának alakulását, és tárgyal a Kormány, az Or-
szággyûlés és a minisztériumok illetékeseivel. Az elnök
gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott költ-
ségvetési irányítási jogokat.

(5) Az Akadémia vagyona tekintetében az elnök gondosko-
dik a Közgyûlés, az Elnökség és a Vezetôi Kollégium
döntéseinek operatív végrehajtásáról.

(6) Az elnök gyakorolja az MTA Titkárságán közszolgálati
vagy munkajogviszonyban állók tekintetében a munkál-
tatói jogokat. A (4) bekezdésben meghatározott irányítási
jogokat és a munkáltatói jogokat (vagy azok meghatáro-
zott részét) a külön elnöki rendelkezésben foglaltak sze-
rint átruházhatja.

(7) Az elnök a vonatkozó jogszabályban és a jelen Alapsza-
bályban foglaltak szerint dönt a vagyon értékesítésérôl,
megterhelésérôl, megszerzésérôl.

(8) Az elnök akadályoztatásán cselekvôképtelenségét vagy
az ügyek aktualitásának idôtartama alatt való elérhetet-
lenségét, illetôleg akadályozottságát kell érteni. Ilyen
esetekben a fôtitkár a törvény erejénél fogva helyettesí-
ti az elnököt. Szabadság, külföldi út és egyéb, a szemé-
lyes elérhetôséget akadályozó tényezô esetén a fôtitkár
köteles konzultálni az elnökkel az elnöki jogkörben meg-
hozott döntések elôtt.

(9) Az elnök – az alelnökök, a fôtitkár és a fôtitkárhelyettes
segítségével – gondoskodik az Országgyûlés számára ké-
szülô beszámoló és a Kormány számára készülô éves tájé-
koztató összeállításáról, az Országgyûlés számára készített
beszámoló koncepciójának a Közgyûlés elé terjesztésérôl.
Az Elnök gondoskodik továbbá e dokumentumoknak az
Országgyûléshez, illetôleg a Kormányhoz való benyújtá-
sáról, miután az Elnökség elfogadta ôket.

(10) Az alelnökök az elnök által meghatározott munkameg-
osztás szerint látják el feladataikat. A munkamegosztás
állandó feladatait elnökségi állásfoglalásban vagy veze-
tôi kollégiumi határozatokban rögzítik. Az elnök helyet-
tesítésével járó eseti feladatokra az alelnökök közvetle-
nül, szóban vagy írásban kapnak felkérést. Az alelnökök
tevékenységét az Akadémia tiszteletdíjjal ismeri el,
amelynek mértékét az Elnökség határozza meg.

(11) Meghatározott feladatok ellátására az elnök állandó vagy
eseti bizottságokat hozhat létre.

(12) Az elnök – jogszabály eltérô rendelkezésének hiányában
– közvetlenül is felkérheti az Akadémia bármelyik szer-
vét, szervezetét, intézményét, köztestületi tagját, köz-
tisztviselôjét, közalkalmazottját, munkavállalóját meg-
határozott feladat elvégzésére, és részt vehet az Akadé-
mia bármelyik osztályának, bizottságának, szervének,
szervezetének az ülésén.

(13) Az elnök a saját és az Elnökség tevékenységérôl minden
évben beszámol a Közgyûlésnek. A Közgyûlés az elnö-
ki és az elnökségi beszámoló elfogadásáról határozatban
dönt.

(14) Az elnök munkáját az Akadémia tevékenységét és
mûködését hosszú távon és alapjaiban meghatározó dön-
tések meghozatalában a hattagú Stratégiai Tanácsadó
Testület segíti. A Testület tagjai: egy tag a matematikai
és természettudományok, egy tag az élettudományok,
egy tag a társadalomtudományok szakterületének kie-
melkedô hazai vagy külföldi képviselôje. A Testület két
tagja az iparban jelentôs kutatási-fejlesztési tevékenysé-
get végzô vállalat (szervezet) elismert vezetô munkatár-
sa; egy tagja a pénzügyi-közgazdasági szakterület elis-
mert szakértôje.

(15) A Stratégiai Tanácsadó Testület tagjait az elnök kéri fel.
Tagságuk az elnöki kinevezéssel keletkezik, megbízatá-
suk határozott idôre, a kinevezô elnök mandátumának
idôtartamára szól. A testület tagjait munkájukért külön
díjazás nem illeti meg.

MTAtv.

A fôtitkár és fôtitkárhelyettes

MTAtv. 15. §
(1) A fôtitkár – a Közgyûlés határozataival és az elnök

iránymutatásaival összhangban – az Alapszabályban
meghatározott módon mûködteti a titkársági
szervezetet (a továbbiakban: az MTA Titkársága), s
ezen keresztül ellátja a kutatóhálózat adminisztratív
irányítását.

(2) A fôtitkár hivatalból elnöke az AKT-nak.5

(3) A fôtitkárhelyettes segíti a fôtitkárt munkájában, és a
fôtitkár akadályoztatása esetén helyettesíti.

Asz. 44. §
(1) A fôtitkár alapfeladata, hogy az MTAtv., a jelen Alapsza-
bály és Ügyrend, valamint a Közgyûlés határozatai és az
elnök iránymutatásának keretei között vezesse az MTA
Titkárságát (a továbbiakban Titkárság), és azon keresztül
irányítsa az Akadémia köztestületi és intézethálózati ad-
minisztrációjának a mûködését.
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(2) A fôtitkár tevékenységérôl, kiemelten a kutatóhálózat
mûködésérôl és eredményeirôl minden évben beszámol a
Közgyûlésnek. A Közgyûlés a beszámoló elfogadásáról
határozatban dönt.

(3) A fôtitkár (az elnök által rá átruházott irányítási és mun-
káltatói jogkörének keretei között) közvetlenül is felkér-
heti az Akadémia bármelyik szervét, szervezetét, intéz-
ményét, köztestületi tagját, köztisztviselôjét,
közalkalmazottját, munkavállalóját meghatározott felada-
tok elvégzésére, és állandó vagy eseti bizottságokat hoz-
hat létre.

(4) A fôtitkár
a) közremûködik az Országgyûlés részére készülô be-
számoló és a Kormány részére készülô tájékoztató ki-
dolgozásában;

b) részt vesz az Akadémia egész mûködését érintô tudo-
mánypolitikai elvek, programok kialakításában;

c) vrészt vesz a Közgyûlés határozatainak végrehajtásá-
ban;

d) az elnök által meghatározott, átruházott jogkörben
gyakorolja az Asz. 43. § (6) bekezdése szerinti irányí-
tási és munkáltatói jogokat;

e) elnöke az AKT-nek;
f) az Akadémia elnöke részére segítséget nyújt az MTA
Titkárságán a külön jogszabály szerinti belsô kont-
rollrendszerek megszervezéséhez;

g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Köz-
gyûlés és az elnök megbízza.

(5) A fôtitkárhelyettes alapfeladata a fôtitkár munkájának a
segítése. A fôtitkár és a fôtitkárhelyettes munkamegosz-
tásának állandó elemeit a Vezetôi Kollégium határozatba
foglalhatja. Eseti feladatok ellátására a fôtitkárhelyettest
az elnök vagy a fôtitkár kérheti fel.

MTAtv.

Az Akadémia területi testületei

MTAtv. 16. §
(1) Az Akadémia területi bizottságokat tart fenn, amelyek

az Alapszabályban foglaltaknak megfelelôen szervezik
a köztestület regionális mûködését.

(2) Az Akadémia a Kárpát-medencei magyar tudományos
közélet támogatására területi bizottságokat létesíthet
a környezô országokban is, és ezeket fenntartja.
A határon túli területi bizottságok a saját államuk
jogszabályainak megfelelôen tevékenykednek.

Asz. 45. §
(1) A területi bizottságok az Akadémia földrajzi területek sze-
rint szervezett egységei. Bizottsági terület megosztásáról
és területek összevonásáról a Közgyûlés szótöbbséggel
dönt.

(2) Az Akadémia területi bizottságai:
a) az MTA Debreceni Területi Bizottsága (DAB; mûkö-
dési területe: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

b) az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB; mûkö-
dési területe: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád
megye)

c) az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB; mûködési te-
rülete: Baranya, Somogy, Tolna és részben Zala me-
gye)

d) az MTA Szegedi Területi Bizottsága (SZAB; mûkö-
dési területe: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye)

e) az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB;
mûködési területe: Fejér, Gyôr-Moson-Sopron, Ko-
márom-Esztergom, Vas, Veszprém megye és részben
Zala megye).

Ü. 31. §
(1) Az Akadémia támogatja azokat a megyei önkormányzati

és regionális kezdeményezéseket, amelyek anyagi áldo-
zatvállalásukkal külön tudományos testület mûködését
tartják szükségesnek, mindenekelôtt a megye területén fel-
merülô, tudományos munkát igénylô kérdések megoldá-
sára.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megyei testületek az adott terüle-
ti bizottságok önálló, társult egységei.

(3) Az Akadémia nevét hordozó megyei tudományos testület
megalakulását – az érintett területi bizottság vezetésének
és a megyei önkormányzat képviselôinek egyeztetett ál-
láspontja alapján – az Akadémia elnöke hagyja jóvá. Az
elnök a jóváhagyást indokolt esetben visszavonhatja, ez –
amennyiben a testület mûködését nem kívánja más formá-
ban folytatni – a testület megszûnését is jelenti. A jóváha-
gyás visszavonását követôen a testület az Akadémia nevét
nem viselheti, akadémiai tudományos testületként nem ha-
tározhatja meg és tüntetheti fel magát.

Asz. 45. §
(3) A területi bizottságok illetékességi területükön
a) kiemelt szerepet játszanak
1. a régió tudományos életének szervezésében, tudo-
mánypolitikai stratégiája kidolgozásában,

2. az új tudományos eredmények közvetítésében a
társadalom számára,

3. az MTA és felsôoktatási intézmények közötti har-
monikus együttmûködésben,

4. a regionális, megyei és városi önkormányzatokkal,
a megyei kamarákkal és a regionális fejlesztési ta-
nácsokkal való együttmûködésben,

5. a régiók kutatóhelyei K+F tevékenységének, hasz-
nosításra váró eredményeinek és szabad kutatási
kapacitásainak bemutatásában,

6. a gazdasági vállalkozások K+F igényeinek közve-
títésében a kutatóhelyek számára,

7. a regionális innovációs partnerközvetítésben, a ha-
zai és a nemzetközi pályázati együttmûködés elô-
segítésében,

8. a környezô országok interregionális együttmûkö-
désében;

b) figyelemmel kísérik és segítik az ott folyó tudományos
tevékenységet;

c) támogatják a tudományos utánpótlás nevelését, pályá-
zatokat írnak ki;
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d) tudományos munkákat jelentetnek meg;
e) szak- és munkabizottságokat hoznak létre, amelyek tu-
dományos üléseket szerveznek;

f) bizottságaik révén kapcsolatot építenek ki és tartanak
fenn a tudományos osztályokkal és azok tudományos
bizottságaival;

g) nemzetközi kapcsolatokat építhetnek ki más országok,
különösen a régióval szomszédos körzetek kutatóival.

Ü. 31. §
(4) A területi bizottságok

a) a tudósok és a tudomány iránt érdeklôdô emberek sze-
mélyes kapcsolatainak megteremtése, elmélyítése ér-
dekében klubot mûködtetnek tudományos, kulturális és
közéleti kérdések kötetlen megvitatására;

b) a feladataik ellátásához szükséges anyagi feltételek ja-
vítására alapítványok létrehozását kezdeményezhetik
és támogathatják;

c) tevékenységükbe bevonják a régiójuk szerinti külsô
köztestületi tagokat, és (szavazati joggal nem rendel-
kezô meghívottként) bevonhatnak olyan szakembere-
ket, akik nem tagjai a köztestületnek.

Asz. 45. §
(4) A területi bizottságok alanyi jogú tagjai a területen lakó-
hellyel rendelkezô és/vagy dolgozó hazai akadémikusok
(további korlátozás nélkül) és megbízatásuk idôtartamára
a nem akadémikus közgyûlési képviselôk; választott tag-
jai azok a nem akadémikus köztestületi tagok, akiket az
ott dolgozó nem akadémikus köztestületi tagok a bizottság
szervezeti szabályzatának megfelelôen taggá választanak.
A bizottságok tudományos tevékenységet folytató, de tu-
dományos fokozattal nem rendelkezô szakembereket sza-
vazati joggal nem rendelkezô, tanácskozási jogú résztve-
vôként jogosultak a munkájukba bevonni.

Ü. 31. §
(5) A területi bizottságok választott tagjainak megbízatása há-

roméves idôszakra szól, és a tag korlátlan alkalommal új-
raválasztható. A tagok megválasztására hivatott gyûlést –
a megyék tudományos adottságait tükrözô arányokra is fi-
gyelemmel – a területi bizottság elnöke készíti elô, hívja
össze és vezeti le. Az új tagok megválasztásával a régi tag-
sági megbízások megszûnnek. A választás eredményérôl
írásban tájékoztatni kell az Akadémia elnökét.

Asz. 45. §
(5) A területi bizottság hazai akadémikus tagjai közül három-
évi idôtartamra elnököt választ. A területi bizottság elnö-
ke és tisztségviselôi megbízatásuk lejártával egy alkalom-
mal újraválaszthatók.

Ü. 31. §
(6) A területi bizottság elnökének megválasztása titkos szava-

zással történik. Megválasztottnak azt az akadémikust kell
tekinteni, akire a szavazásra jogosult jelenlévôknek több
mint a fele „igen”-nel szavazott. A választás eredményé-
rôl írásban tájékoztatni kell az Akadémia elnökét.

Asz. 45. §

(6) A hazai területi bizottságok elnökei – maguk közül – meg-
határozott, de a megválasztott személy mandátumán nem
túlnyúló idôszakra egy tagot választanak az Akadémia El-
nökségébe. A választáson a területi bizottságok legalább
négyötödének képviselve kell lennie. A választás titkosan,
a jelen lévô területi bizottsági elnökök több mint a felé-
nek „igen” szavazatával történik.

(7) A területi bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze,
és elnököl az ülésen. A bizottság elnöke képviseli a terü-
leti bizottságot, hangolja össze a szakbizottságok és mun-
kabizottságok munkáját, számol be a bizottságnak két ülés
között végzett tevékenységérôl, küldi meg az Elnökség-
nek a bizottság szervezeti szabályzatát és módosításait, tá-
jékoztatja az Akadémia Elnökségét tevékenységük lénye-
ges elemeirôl.

Ü. 31. §
(7) A területi bizottság az éves munkájáról írásos összefogla-

lást készít az Akadémia rendes Közgyûlése számára.
(8) Az Akadémia elnökének felkérésére, a felkérésben meg-

határozott szempontok alapján a területi bizottság rövid
elemzést készít az Akadémia által a Kormány számára be-
nyújtandó éves tájékoztatóhoz.

(9) A területi bizottság az Akadémia elnökének felkérésére, a
felkérésben meghatározott szempontok alapján összeállí-
tott szakmai anyaggal segíti az Akadémia elnöke által két-
évenként az Országgyûlés elé terjesztendô jelentés elké-
szítését.

Asz. 45. §
(8) A területi bizottságok szervezetének és mûködésének

részletes szabályait szervezeti és mûködési szabályzatuk
határozza meg. A szervezeti és mûködési szabályzatot
és módosításait a területi bizottság kétharmados szó-
többséggel fogadja el.

(9) Az Akadémia a Kárpát-medencei magyar tudományos
közélet támogatására a környezô országokban is létesít-
het és fenntarthat bizottságokat. E bizottságok az ottani
törvényeknek megfelelôen munkálkodnak a magyar tu-
dományos élet szervezésén, és kapcsolódnak be a ma-
gyar tudományos közéletbe.

(10) Az Akadémia határon túli területi bizottsága az MTA
Kolozsvári Területi Bizottsága (KAB; mûködési terüle-
te: Románia).

MTAtv.

Az Akadémia intézményei
Az akadémiai kutatóhálózat

MTAtv. 17. §
(1) Az Akadémia kutatóhálózata kutatóközpontokból, ku-

tatóintézetekbôl és támogatott kutatócsoportokból
(együttesen: kutatóhely) áll.

(2) A kutatóközpontokat és a – nem kutatóközponti szer-
vezeti egységként mûködô – kutatóintézeteket a Köz-
gyûlés határozattal hozza létre, szervezi át, sorolja át és
szünteti meg, amelynek alapján az Akadémia elnöke
írja alá az alapításról, átszervezésrôl, átsorolásról,

276 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 2011. december 20.



megszüntetésrôl rendelkezô okiratot. Az eljárási sza-
bályokat az Alapszabály rögzíti.6

(3) A támogatott kutatócsoport a TKI szervezetébe tarto-
zó azon szervezeti egység, amelynek alkalmazottai nem
az Akadémia irányítása alá tartozó intézménynél vég-
zik munkájukat. A támogatott kutatócsoportok létre-
hozásáról és megszüntetésérôl az Akadémia elnöke az
Alapszabályban rögzített pályázati eljárás elôírásai
szerint dönt.

Asz. 46. §
(1) Kutatóközpontot meglévô vagy újonnan alapított kutató-
intézetekbôl lehet létrehozni. A kutatóközpont alapítását
az Akadémia elnöke, az AKT, meglévô kutatóintézetek
egyesülése esetén az adott intézetek igazgatói vagy leen-
dô kutatóintézet esetén (az alábbiakban részletezett
módon) a kutatócsoport kezdeményezheti. A tagintézetek
igazgatóinak, illetve a kutatócsoportnak a javaslatát az
AKT-hez kell eljuttatni. A javaslat tartalmazza a kutató-
központ közfeladatait és azoknak a vonatkozó jogszabály
szerinti indokolását, szakmai indokolást és a kutatóköz-
pont hároméves pénzügyi tervét. A javaslatot az AKT a
maga véleményével együtt továbbítja az Akadémia elnö-
kének. Az Akadémia elnöke a javaslatra vonatkozóan ki-
kéri a vonatkozó jogszabályban meghatározott közigaz-
gatási szervek, az Elnökség, a Vagyonkezelô Testület, és
ha arra még nem került sor, az AKT véleményét. Az Aka-
démia elnöke a javaslatot az elôbbiek szerint kikért véle-
ményekkel együtt a Közgyûlés elé terjeszti. Nem terjeszt-
hetô a Közgyûlés elé a javaslat, ha azt a jogszabályban
meghatározott kormányszervek vagy a Vagyonkezelô
Testület nem támogatja.

(2) Kutatóközpontok a tagintézetek egyetlen intézetté egye-
sülése, függetlenné válása vagy valamennyi tagintézet
megszûnése esetén szûnhetnek meg. A megszüntetési (át-
alakítási) eljárást az Akadémia elnöke, az AKT, a kutató-
központ fôigazgatója vagy valamelyik tagintézet igazga-
tója kezdeményezheti. Az eljárás rendje megegyezik az
(1) bekezdésben rögzített létrehozási eljárás rendjével.

Ü. 32. §
(1) Kutatóközpont létrehozásának, átalakításának, megszün-

tetésének folyamatát a létrehozásra irányuló kezdemé-
nyezésrôl szóló elnöki döntés megszületésétôl kezdve az
Akadémia elnöke által kinevezett megbízott (alapító biz-
tos, megszüntetô biztos) irányítja és felügyeli.

Asz. 46. §
(3) Kutatóintézetek létrehozását az Akadémia elnöke közvet-
lenül, az AKT, kutatócsoport vagy legalább harminc, tu-
dományos fokozattal rendelkezô kutató az elnökhöz inté-
zett javaslattal kezdeményezheti, amely tartalmazza a
kutatóintézet közfeladatait és azoknak a vonatkozó jog-
szabály szerinti indokolását, szakmai indokolást és a ku-
tatóintézet hároméves pénzügyi tervét. Az elnök kikéri a
jogszabályban meghatározott kormányszervek, az AKT,
az Elnökség és a Vagyonkezelô Testület álláspontját. Az
Akadémia elnöke a javaslatot az elôbbiek szerint kikért

véleményekkel együtt a Közgyûlés elé terjeszti. Nem ter-
jeszthetô a Közgyûlés elé a javaslat, ha azt a jogszabály-
ban meghatározott kormányszervek vagy a Vagyonkeze-
lô Testület nem támogatja.

(4) Közgyûlési támogatás esetén az új kutatóintézet (kutató-
központ) költségvetését az Akadémia elnökének be kell il-
lesztenie az Akadémia következô évi költségvetési terve-
zetébe, és intézkednie kell az új intézmény létrehozása iránt.

Ü. 32. §
(2) Kutatóintézet létrehozásának és megszüntetésének folya-

matát a létrehozásra irányuló kezdeményezésrôl szóló el-
nöki döntés megszületésétôl kezdve az Akadémia elnöke
által kinevezett megbízott (alapító biztos, megszüntetô biz-
tos) irányítja és felügyeli.

(3) A kutatóintézet (kutatóközpont) alapítását (megszünteté-
sét) kezdeményezô(k) javaslatot tehet(nek) az alapító biztos
(megszüntetô biztos) személyére. Az alapító biztos megbí-
zatása a kutatóintézet (kutatóközpont) igazgatójának (fô-
igazgatójának) kinevezéséig tart. Az alapító okirat elfoga-
dása után az alapító biztos vagy más személy az igazgatói
(fôigazgatói) megbízások általános szabályának megfelelô
eljárással kaphat igazgatói (fôigazgatói) kinevezést (meg-
bízást). A megszüntetô biztos megbízatása a kutatóintézet
(kutatóközpont) megszûnésének idôpontjáig tart.

Asz. 46. §
(5) Egy kutatóintézet megszüntetését vagy átalakítását az
Akadémia elnöke, az AKT, az intézet tudományos tanácsa
vagy – az intézet külsô tanácsadó testülete egyetértésével
– maga az intézet igazgatója kezdeményezheti. A meg-
szüntetéshez közgyûlési határozat szükséges.

Ü. 32. §
(4) A megszüntetô biztos munkájának az Akadémia vagyonát

érintô részleteirôl köteles haladéktalanul tájékoztatni a
Vagyonkezelô Testületet.

Asz. 47. §
(1) Támogatott kutatócsoportok létrehozására az Akadémia
pályázatot hirdet. A pályázat tartalmát és formáját, a dön-
tési kritériumokat és a döntés mechanizmusát – a jogsza-
bályok és az AKT javaslata alapján – az Elnökség hatá-
rozza meg.

(2) A kutatócsoportok létrehozásáról – a támogatás idôtarta-
mának és feltételeinek meghatározásával – az Akadémia
elnöke dönt. Az elnök a kutatócsoport támogatásának le-
jártával (az éves jelentéseket is figyelembe véve) dönt a
mûködés további támogatásáról.

Ü. 33. §
(1) Az Elnökség a pályázati felhívást a beadási határidô le-

járta elôtt legalább három hónappal közzéteszi. A beadott
pályázatnak meg kell határoznia a kutatási területet, és
tájékoztatást kell adnia a csoport leendô vezetôjének ko-
rábbi munkásságáról. A pályázathoz mellékelni kell a be-
fogadó intézmény nyilatkozatát a csoport befogadásáról
és infrastrukturális ellátásáról.
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(2) A létezô csoportoknak az Akadémiával fennálló szerzôdésük
meghosszabbításáért minden új periódusban pályázniuk
kell, nekik azonban pályázatukat az eredményeikrôl beszá-
moló éves jelentésekkel kell alátámasztaniuk. Létezô kuta-
tócsoportot – sikertelen pályázat esetén – az Akadémia el-
nökének döntése alapján az Akadémia a kutatócsoport
eredményei alapján (pályázati körbe sorolható utótámoga-
tás) meghatározott, csökkentett mértékû támogatásban ré-
szesítheti.

(3) Az újonnan alapított és a tovább mûködô támogatott ku-
tatócsoportok ellátása érdekében az Akadémia szerzôdést
köt a befogadó intézménnyel. A szerzôdésben rögzíteni kell
a kutatócsoporti pályázatok benyújtására és a vállalkozá-
si tevékenység végzésére vonatkozó szabályokat.

(4) A támogatott kutatócsoportok kötelesek munkájukról
évente az AKT részére beszámolót készíteni.

Asz. 47. §
(3) A támogatott kutatócsoportok ügyeit a Támogatott Kuta-
tócsoportok Irodája (a továbbiakban: TKI) intézi. A TKI
szervezeti és mûködési szabályzatát a TKI igazgatója ké-
szíti elô és terjeszti fel, a szabályzatot az AKT hagyja jóvá.

(4) A kutatócsoportok az intézetekhez hasonlóan köz-
remûködnek az Akadémia feladatainak teljesítésében,
évente jelentést készítenek eredményeikrôl, és köz-
remûködnek az Országgyûlés és a Kormány elé terjesz-
tendô akadémiai beszámoló, tájékoztató elkészítésében.

(5) A támogatott kutatócsoportok jogosultak kutatástámoga-
tásért pályázni.

(6) A támogatott kutatócsoportok a TKI közremûködésével
köthetnek kutatási szerzôdést, és közfeladatuktól elkülö-
nítve – a TKI adminisztratív felügyelete alatt – vállalko-
zási tevékenységet is folytathatnak.

Ü. 33. §
(5) A támogatott kutatócsoportok évi beszámolóinak formája

igazodik a kutatóintézetek által készítendô beszámolóké-
hoz.

(6) A kutatócsoportok akadémiai állásban lévô tagjait az Aka-
démia határozott idejû szerzôdéssel alkalmazza. Az MTA
doktora címmel rendelkezô akadémiai állásban lévô ku-
tatót a TKI – az AKT döntése alapján – határozatlan idejû
szerzôdéssel is alkalmazhatja, ha a kutató elfogadja, hogy
a kutatócsoport megszûnése esetén az Akadémia ôt kép-
zettségének megfelelô kutatóintézeti állásba helyezi. A ku-
tatócsoport tagjaival és vezetôjével kapcsolatos további
alkalmazási és összeférhetetlenségi szabályokat az Aka-
démia elnöke külön rendelkezésben határozza meg.

MTAtv. 17. §
(4) Az akadémiai kutatóhálózat testületi felügyeletét az

AKT látja el.
(5) Az AKT 15 fôbôl áll. Elnöke a fôtitkár, tagjai közül

egy-egy tagot a tudományos osztályok kutatóhálózati
tagjainak javaslata alapján az osztály jelöl a nem igaz-
gató kutatóhálózati alkalmazott köztestületi tagok
közül. A jelölteket az Akadémia Közgyûlése választja

meg. Három tagot a Kormány személyre szólóan dele-
gál – tanácskozási joggal – az oktatásban, a kutatás-
ban, a fejlesztésben, az innovációban, valamint a gaz-
daságfejlesztésben és a versenyképesség-politikában
fontos szerepet játszó miniszterek olyan vezetô mun-
katársai közül, akik gazdálkodási, igazgatási, kutatási,
kutatásszervezési vagy államigazgatási gyakorlatuk és
tapasztalataik alapján hozzájárulhatnak a kutatóhá-
lózat hatékony igazgatásához.

(6) Az AKT létrehozásának részletes eljárási rendjét és
mûködési szabályait az Alapszabály határozza meg.

278 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 2011. december 20.

7 Módosította a 2010. évi XC. tv 62. § (3) bekezdése.
8 Módosította a 2010. évi XC. tv 62. § (3) bekezdése.



Asz. 48. §
(1) Az AKT tagjainak megbízatása három évre szól. A meg-
bízatás kezdete az akadémiai tisztújítás idôpontjától egy
évvel eltérô idôpontban van, kivéve a testület elnökét, aki-
nek elnöksége a fôtitkári megbízatásával együtt keletkezik
és jár le. Az AKT tagjainak megbízatása egy alkalommal
meghosszabbítható.

(2) Az AKT tagjai – a Kormány által delegált tagok kivételé-
vel – köztestületi tagok. Az AKT tagjának nem jelölhetô
olyan személy, aki akadémiai (önálló vagy szervezeti egy-
ség) kutatóintézet vagy kutatóközpont (fô)igazgatója és
(fô)igazgatóhelyettese, továbbá aki tagja a Vagyonkezelô
Testületnek, a Felügyelô Testületnek, a Felsôoktatási és
Tudományos Tanácsnak vagy az OTKAOrszágos Bizott-
ságának.

(3) Az osztályok saját jelöltjüket belsô jelölési eljárás után ál-
lítják. A jelöltre javaslatot tehet minden olyan kutatóköz-
pont, kutatóintézet és támogatott kutatócsoport, amelynek
fô szakterülete az osztályhoz tartozik. A kutatóhely javas-
latát annak vezetôje terjeszti be.

(4) Az AKT tagjainak tudományterületükön nemzetközi elis-
mertséggel és széles körû tapasztalattal kell rendelkezni-
ük. Elvárás velük szemben, hogy mentesek legyenek a
szûkebb szakterületük vagy intézményük iránti elfogult-
ságtól.

Ü. 34. §
Minden kutatóközpont és kutatóintézet (ideértve a kutatóköz-
pontok intézeteit is), valamint kutatócsoport legfeljebb egy je-
löltre tehet javaslatot. A javasolt személyt a kutatóhely (kuta-
tóközpont, önálló kutatóintézet, kutatócsoport) vezetôje jelöli
a vezetô kutatók véleményére támaszkodva. A lehetséges je-
löltek személyérôl az igazgatók egymással egyeztethetnek. Az
osztályon lefolytatott jelöltállítás során a kutatóhelyhez (is)
tartozó osztálytagok – beleértve a kutatóhellyel közalkalma-
zotti jogviszonyban lévô vagy onnan nyugdíjba vonult tagokat
is – vita után titkos szavazással választják ki a jelöltek közül
az osztály jelöltjét, akinek jelölését az osztály titkos szavazás-
sal erôsíti meg.

MTAtv. 17. §
(7) Az AKT feladatai:

a) jóváhagyja az akadémiai kutatóhálózat egységei-
nek céljait, feladatait;

b) meghatározza a feladatok ellátásának értékelési
szempontjait, mutatóit;

c) javaslatot tesz az egyes intézmények költségvetési
támogatására;

d) javaslatot tesz az Akadémia költségvetésében a ku-
tatási beruházásokra elkülönített források rendel-
tetésének és kedvezményezettjeinek meghatározá-
sára;

e) javaslatot tesz az Akadémia rendelkezésére álló fi-
atal kutatói állások szakterületenkénti és kutatóhe-
lyenkénti meghatározására;

f) értékeli a kutatóközpontok, kutatóintézetek és a tá-
mogatott kutatócsoportok szakmai beszámolóit, te-
vékenységét, teljesítményét és irányítási rendszerét;

g) a Közgyûlés elé terjeszti a kutatóhelyek tevékeny-
ségérôl szóló beszámolót;

h) véleményezi az Akadémia közfeladatainak teljesí-
tésérôl a Kormány számára készített tájékoztatót;

i) jóváhagyja a kutatóközpontok, a kutatóintézetek
és a TKI szervezeti és mûködési szabályzatát;

j) tagokat jelöl az intézetek 18. § (8) bekezdés szerin-
ti külsô tanácsadó testületeibe;

k) egy-egy tudományterületi szakbizottságot (a to-
vábbiakban: szakbizottságot) rendel a természet-,
az élet- és a társadalomtudományi intézetcsopor-
tokhoz a döntések szakmai elôkészítésére.

Asz. 49. §
(1) Az AKT az üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de leg-
alább negyedévenként egyszer tartja. Az üléseket a napi-
rend megjelölésével az AKT elnöke hívja össze.

(2) Saját kezdeményezésén kívül az ülést az elnök köteles
összehívni, ha azt az Akadémia elnöke kezdeményezi,
vagy azt az AKT három tagja, vagy a Felügyelô Testület
a napirend megjelölésével írásban kéri.

(3) Az AKT üléseire a napirend egyidejû megküldése mellett
az Akadémia elnökét is meg kell hívni.

(4) Az AKT üléseire az AKT elnöke meghívhatja az MTA
Titkárság illetékes munkatársait.

(5) Az AKT titkársági teendôit az MTA Titkársága végzi.
(6) Az ülés akkor határozatképes, ha az AKT tagjainak több
mint a fele jelen van. Az AKT határozatait szavazattöbb-
séggel hozza.

(7) Az Akadémia elnökének kezdeményezésére az AKT vé-
leményezi a kutatóközpontok és önálló kutatóintézetek
alapítására, összevonására és megszüntetésére vonatkozó
javaslatokat.

(8) Az AKT javaslatot tehet arra, hogy az Akadémia elnöke
mely tudományos osztályokat kérjen fel az egyes kutató-
helyek szakmai munkájának értékelésére.

(9) Az Akadémia elnökének felkérésére az AKT javaslatot
tehet az alapellátással összefüggô kutatóintézeti létszám-
gazdálkodás kérdéseiben.

Ü. 35. §
Az AKT elkészíti saját ügyrendjét, amelyet az Akadémia El-
nöksége hagy jóvá.

Asz. 49. §
(10) Az AKT és szakbizottságainak tevékenységéhez szük-

séges adminisztratív munkát az MTA Titkársága végzi.
(11) Az AKT tevékenységéért a Közgyûlésnek felel, tevé-

kenységérôl évente beszámol a Közgyûlésnek és az
AKVT-nek.

Asz. 50. §
(1) A tudományterületi szakbizottságokat az AKT hozza létre,
tagjainak számát az AKT határozza meg. A szakbizottsá-
gok elnökének és tagjainak személyére a kutatóhelyek
köztestületi tagjaiból az AKT tesz javaslatot.

(2) Az AKT ügyrendje a tagságra vonatkozó összeférhetet-
lenségi szabályokat állapít meg. A szakbizottságok elnö-
két és tagjait az AKT elnöke kéri fel. A felkérés elôtt az
AKT elnöke kikéri az Akadémia elnöke, az érintett osz-
tály(ok) és az AKVT véleményét. A javasolt szakbizott-
sági elnök és szakbizottsági tagok ellen az Akadémia el-
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nöke, az érintett osztály(ok) és az AKVT írásban indokolt
kifogással élhet. Ebben az esetben az AKT-nek új szemé-
lyi javaslatot kell tennie.

(3) A szakbizottságok tagjainak megbízatása legfeljebb
három évre szól. A megbízatás egy ízben megismételhe-
tô, de azonos idôpontban csak a szakbizottság tagjainak
legfeljebb kétharmada cserélôdhet. A megbízatás ismételt
betöltésének feltételeit az AKT ügyrendje állapítja meg.

Asz. 51. §
(1) Az Akadémia elnöke által az AKT-hoz tett elôterjesztés
alapján a szakbizottságok javaslatot tesznek az AKT-nek
a tudományterületükhöz tartozó kutatóközpontok, kutató-
intézetek és támogatott kutatócsoportok költségvetési tá-
mogatásának, beruházásának a kereteire. Az elôterjesz-
téshez fûzött módosító javaslatokat írásban indokolják.
A kutatóközpontok, kutatóintézetek és támogatott kutató-
csoportok költségvetési támogatásának és beruházásainak
kereteirôl – az AKT véleményének ismeretében – az Aka-
démia elnöke dönt.

(2) A kutatóközpontok, az önálló kutatóintézetek és a támo-
gatott kutatócsoportok éves jelentésének formáját az AKT
a szakbizottságok javaslata alapján hagyja jóvá.

(3) A kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek éves je-
lentése alapján a külsô tanácsadó testületek értékelik
(elemzik) azok tevékenységét, és értékelésüket (elemzé-
süket) az illetékes szakbizottságnak továbbítják. A támo-
gatott kutatócsoportok éves jelentését a szakbizottságok
értékelik. A kutatóhelyek értékelésének során a szakbi-
zottság kikéri az illetékes tudományos osztályok vélemé-
nyét. A tudományos osztályok szükség esetén az illetékes
tudományági bizottság véleményét is kikérhetik.

(4) Az éves jelentéseket és a testületek értékelését (elemzé-
sét) az AKT a tudományos osztályok véleményének fi-
gyelembevételével megtárgyalja és véleményezi. Az AKT
az éves jelentésrôl és az értékelésrôl kialakított állásfog-
lalását az érintett kutatóhelyek tudomására hozza. Az éves
jelentéseket az Akadémia nyilvánosságra hozza.

Ü. 36. §
(1) A szakbizottság ülését a napirend megjelölésével a szak-

bizottság elnöke hívja össze, valahányszor a teendôk ezt
indokolják. Össze kell hívnia a szakbizottság ülését akkor
is, ha a szakbizottság tagjainak egyharmada vagy az Aka-
démia elnöke vagy az AKT elnöke, avagy a Felügyelô Tes-
tület a napirend megjelölésével ezt írásban kéri.

(2) A szakbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak
több mint a fele jelen van. A szakbizottság határozatait
szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlôség esetén a
szakbizottság elnökének szavazata dönt.

(3) A szakbizottság ügyrendjét az AKT hagyja jóvá.
(4) A költségvetési támogatás és a beruházási keretekrôl szóló

napirend elôkészítéséhez a Titkárság kimutatást készít az
elôzô évi összegekrôl és az MTA következô költségvetésé-
ben az egyes intézeteket érintô új tervek költségeirôl.

(5) Az intézeteknek éves jelentésüket magyar és angol nyel-
ven is el kell készíteniük.

MTAtv. 17. §

(8) Az AKT a (7) bekezdésben felsorolt tevékenysége
során álláspontjának kialakításához, a (7) bekezdés k)
pont szerinti szakbizottságok, továbbá egyéb szakértôi
bizottságok összeállításához az Alapszabályban rögzí-
tett módon kikéri az illetékes tudományos osztályok
véleményét.

Asz. 52. §
(1) A tudományos osztályt az AKT-ben az MTAtv. 17. § (5)
bekezdése szerint jelölt tag képviseli.

(2) A tudományos osztály tagokat jelöl az intézetek külsô ta-
nácsadó testületeibe.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben megjelölt tagokat a tudomá-
nyos osztály meghívja azokra az üléseire, amelyeken ku-
tatóhálózati ügyeket is tárgyal.

(4) A tudományos osztályok megkapják az illetékességi kö-
rükbe esô intézetek éves beszámolóit, amelyekrôl az AKT
számára elkészítik szakmai véleményüket.

MTAtv. 17. §
(9) Az AKT-nak a (7) bekezdésben felsorolt döntéseirôl és

javaslatairól az Akadémia fôtitkára tájékoztatja az el-
nököt, az Elnökséget és a Vezetôi Kollégiumot. Az
AKT határozatait és javaslatait – az Alapszabályban
rögzített eljárással – az Akadémia elnöke hagyja jóvá.
Az AKT az Alapszabályban meghatározott esetekben
és módon terjesztheti döntését az Elnökség elé.

Asz. 53. §
(1) Az AKT döntéseit – egyetértése esetén – „jóváhagyom”
megjelöléssel az Akadémia elnöke írja alá. A határozatok
ezután lépnek életbe, és jelenhetnek meg az Akadémiai
Értesítôben. Amennyiben az elnök nem ért egyet az AKT
határozatával, véleményét és indokait a határozat kézhez-
vételétôl számított 15 napon belül írásban eljuttatja az
AKT elnökéhez, aki az elnök levelének kézhezvétele után
a legrövidebb idôn – de mindenképpen nyolc munkana-
pon – belül összehívja az AKT rendkívüli ülését, amelyen
részt vesz az Akadémia elnöke is.

(2) Amennyiben az elnök az AKT-nek ezen az ülésén szüle-
tett döntését sem hagyja jóvá, az AKT elnöke a döntést az
Elnökség elé terjeszti.

(3) Az Elnökség valamennyi szavazati jogú tagja több mint
kétharmadának szavazatával jóváhagyhatja az AKT dön-
tését, amely ekkor „az MTA Elnökségének jóváhagyásá-
val” aláírással jelenik meg határozatként az Akadémiai Ér-
tesítôben. Ha az Elnökségen nem alakul ki kétharmados
többség, a döntést elutasítottnak kell tekinteni.

MTAtv. 17. §
(10) Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetôinek Tanácsa (a

továbbiakban: AKVT) az AKT konzultatív testülete.
(11) Az AKVT tagjai a kutatóközpontok és a kutatóinté-

zetek igazgatói és a támogatott kutatócsoportok öt
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képviselôje. A támogatott kutatócsoportok képviselôi
megválasztásának szabályait az Alapszabály rögzíti.

Asz. 54. §
(1) Az AKT elnöke az AKT határozatait – a személyi határo-
zatok kivételével – az Akadémia elnökének jóváhagyása
elôtt az AKVT-vel véleményeztetheti.

(2) Az AKVT tagjai a kutatóközpontok fôigazgatói és az ön-
álló kutatóintézetek igazgatói. A támogatott kutatócso-
portok vezetôi maguk közül titkos szavazással választják
meg képviselôiket az AKVT-be.

Ü. 37. §
(1) Az AKVT-be történô képviselôválasztást – a támogatott

kutatócsoporti körben – a TKI igazgatója szervezi meg.
Minden kutatócsoport-vezetô öt személyre szavazhat, és
szavazata akkor érvényes, ha mindhárom tudományterü-
letnek legalább egy, de legfeljebb két mûvelôjére szava-
zott.

(2) Képviselôvé legfeljebb az az öt vezetô válhat, aki a leg-
több szavazatot kapta, de azzal a további feltétellel, hogy
a megválasztott képviselôk révén mindhárom tudomány-
területet legalább egy személy képviselje, és egyik tudo-
mányterületet se képviseljék kettônél többen.

(3) Abban az esetben, ha a szavazás eredményeképpen a (2)
bekezdésben írt követelmény nem teljesült, a szavazást
meg kell ismételni.

MTAtv. 17. §
(12) Az AKVT az Alapszabályban meghatározott módon

mûködik, tagjai közül megválasztja vezetôjét, vezetô
testületét és jelöli az Akadémia Elnökségébe a kuta-
tóintézeti igazgató tagokat.

Asz. 54. §
(3) Az AKVT a három tudományterületet egyenként képvi-
selô három társelnökét hároméves idôtartamra választja.
A megbízást betöltôk mandátumuk lejártával egy alka-
lommal újraválaszthatók. A társelnökök évente váltják
egymást az AKVT elnöki tisztségében.

(4) Az AKVT elnöke hívja össze és vezeti az AKVT üléseit.
A tanács ülésein részt vesz az Akadémia fôtitkára vagy
megbízottja.

(5) Az AKVT megfogalmazza saját ügyrendjét, amelyet az
AKT hagy jóvá.

(6) Az AKVT megvitatja a kutatóhálózat mûködtetésének
kérdéseit, és javaslatot tesz az AKT-nek. Állást foglal, vé-
leményt nyilvánít minden olyan kérdésben, amelyre az
AKT felkéri, és kijelöli a munkáltatói tárgyalócsoportnak
az Akadémiai Érdekegyeztetô Tanácsban részt vevô kép-
viselôit.

(7) A társelnökök saját tudományterületük képviselôit külön
is összehívhatják, és a szakterületük ügyeiben kialakított
testületi véleményt a többi szakterület megkérdezése nél-
kül is továbbíthatják.

(8) Az AKVT három tudományterületi részének (fô)igazga-
tói nyilvános jelölés után, tudományterületenként külön-
külön, titkos szavazással kijelölik – maguk közül – jelölt-
jeiket, akiket az MTAtv. 11. § (1) bekezdése értelmében a
Közgyûlés választ meg, hogy a tudományterületek kuta-
tóközpontjait és kutatóintézeteit képviseljék az Akadémia
Elnökségében. Az így megválasztott elnökségi tagok meg-
bízatásának lejárta egybeesik az Elnökség megbízatásá-

2011. december 20. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 281



nak lejártával, de legfeljebb (fô)igazgatói megbízatásuk
idôtartamára szól.

MTAtv.

Az akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek

MTAtv. 18. §
(1) Az akadémiai kutatóközpont és a kutatóintézet költ-

ségvetési szerv. Az akadémiai kutatóközpont keretein
belül mûködô kutatóintézet a kutatóközpont szerveze-
ti egysége. A kutatóközpont és a kutatóintézet autonóm
módon vesz részt az Akadémia közfeladatainak meg-
oldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá
egyéb tevékenységet is végezhet. Tudományos tevé-
kenységérôl és gazdálkodásáról évente beszámolót ké-
szít, amelyet az Akadémia az e törvényben és az Alap-
szabályban leírtak szerint értékel.7

Asz. 55. §
(1) A kutatóközpontok (ideértve annak intézeteit is), valamint
az önálló kutatóintézetek alapító okiratuknak megfelelôen
végzik közfeladataikat, és közremûködnek az Akadémia
közfeladatainak teljesítésében. Ezen belül és a közfelada-
tokon túlmenôen azonban – elnyert pályázataik és kutatá-
si-fejlesztési szerzôdéseik által behatárolt módon, alapító
okiratukkal összhangban – maguk határozzák meg tevé-
kenységüket.

(2) A kutatási területükhöz tartozó kérdésekben részt vesznek
az Akadémia állásfoglalásainak és szakmai véleményének
kidolgozásában. Részanyagokat szolgáltatnak a kétéven-
ként az Országgyûlés elé terjesztendô akadémiai beszá-
molóhoz és az évente a Kormánynak benyújtandó tájé-
koztatóhoz, továbbá felkérésre részt vesznek ezek
elkészítésében.

(3) A kutatóközpontok és intézeteik, valamint az önálló ku-
tatóintézetek gondoskodnak kutatóik szakmai fejlôdésé-
rôl. Szakterületükön részt vesznek a szakmai utánpótlás
nevelésében, és a felsôoktatási intézményekkel kötött
megállapodások szerint az oktatásból és a doktori képzés-
bôl is kiveszik a részüket. A maguk területén hozzájárul-
nak a tudományos gondolkodásmód terjesztéséhez és a tu-
domány népszerûsítéséhez.

(4) A kutatóközpontok, valamint az önálló kutatóintézetek –
saját bevételeik mellett – az Akadémia vagyonának egy-
egy részével gazdálkodnak. Az Akadémia a vagyon hasz-
nálatának tárgyában szerzôdést köt a kutatóközpontjaival
és az önálló kutatóintézeteivel, amelyek kötelesek betar-
tani az Akadémia vagyongazdálkodási és vagyonhaszno-
sítási szabályait, a rájuk vonatkozó szerzôdést. Mûködé-
sük keretei között – lehetôség szerint – kötelesek a
vagyont gyarapítani és állagát megóvni. A kutatóközpon-
tok és az önálló kutatóintézetek kötelesek a szellemi va-
gyonnal való gazdálkodásról szabályzatot készíteni, amely
szervezeti és mûködési szabályzatuk mellékletét képezi.

(5) A kutatóközpont és az önálló kutatóintézet vállalkozási te-
vékenységének rendjét, a munkamegosztást, a vállalkozá-
si eredmény felosztásának szabályait, továbbá a kutató-
központ és a kutatóintézet az alaptevékenységhez
kapcsolódó, de nem kötelezô jelleggel végzett tevékeny-
ségével kapcsolatos rendelkezéseket – a vonatkozó jog-
szabályok szerint – a kutatóközpont és az önálló kutatóin-
tézet alapító okiratában, valamint szervezeti és mûködési
szabályzatában rögzíti.

MTAtv. 18. §
(2) A kutatóközpont tevékenységét a fôigazgató, a kutató-

intézetét az igazgató irányítja, a tudományos tanács
vagy más intézeti testületi szerv közremûködésével.8

Asz. 55. §
(6) A kutatóközpont és az önálló kutatóintézet szervezetét és
mûködési rendjét a szervezeti és mûködési szabályzat ha-
tározza meg, amelyet az MTA Titkárság útmutatása alap-
ján az intézet (központ) készít el. A szervezeti és mûködési
szabályzat határozza meg a döntési és irányítási struktúrát,
valamint az irányításban és döntéshozatalban részt vevô
testületi szerveket. A szervezeti és mûködési szabályzatot
az AKT hagyja jóvá.

(7) A kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek felett az
Akadémia elnöke irányítási és felügyeleti jogokat gyako-
rol a külön jogszabályban foglaltak szerint.

Ü. 38. §
Az akadémiai kutatóközpontot a fôigazgató, az önálló kuta-
tóintézetet az igazgató képviseli.

MTAtv. 18. §
(3) A fôigazgatót, illetve az igazgatót az Európai Unió

ajánlásainak megfelelô pályázati eljárás alapján az
Akadémia elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását). A kinevezés legfeljebb 5
évre szól. A kinevezési és felmentési eljárás szabályait
az Alapszabály rögzíti.

Asz. 56. §
(1) A kutatóközponti fôigazgatói és igazgatói, valamint az ön-
álló kutatóintézeti igazgatói tisztség betöltésére irányuló
pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala, az Aka-
démia honlapja és az Akadémiai Értesítô mellett külföldi
pályázók által is elérhetô fórumon is meg kell hirdetni.

(2) Az Akadémia elnöke a kutatóközponti fôigazgatói és az
önálló kutatóintézeti igazgatói munkakör ellátására alkal-
mas személy(ek) kiválasztására ajánlóbizottságot hozhat
létre. Az ajánlóbizottság közvetlenül az Akadémia elnö-
kének teszi meg javaslatát, aki dönt arról, hogy az aján-
lott személyek közül felkér-e valakit pályázat benyújtásá-
ra. A felkért személy(ek) az elbírálás során nem élvez(nek)
elônyt más pályázókkal szemben.
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(3) Az AKT a (2) bekezdés szerinti fôigazgatói és önálló igaz-
gatói pályázat(ok) elbírálására egy-egy öttagú eseti bi-
zottságot kér fel. Az eseti bizottság négy tagjára az illeté-
kes szakbizottság tesz javaslatot, az eseti bizottság egy
tagját pedig az Akadémia elnöke delegálja. Az eseti bi-
zottság elnökét a bizottság tagjai közül az AKT elnöke
kéri fel. Az eseti bizottság javaslata elkészítése során ki-
kéri az illetékes akadémiai osztály(ok) és tudományos bi-
zottság(ok) véleményét; valamint a kutatóközpont (kuta-
tóintézet) kutatóinak véleményét is kikérheti.

(4) Az eseti bizottság a pályázókat rangsorolva jelentést tesz
az AKT-nek, és ennek alapján a fôtitkár javaslatot tesz az
elnöknek a kinevezendô jelölt(ek) személyére.

(5) A kutatóközpont szervezeti egységeként mûködô intézet
igazgatóját a kutatóközpont fôigazgatója az Akadémia el-
nökének egyetértésével bízza meg, illetve vonja vissza ve-
zetôi megbízását. Az egyetértés megadása vagy elutasítása
elôtt az Akadémia elnöke kikérheti a tudományos osztályok
és az AKT véleményét. Az igazgatóval kapcsolatos továb-
bi munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó jogszabá-
lyok, továbbá az Akadémia elnökének és a kutatóközpont
fôigazgatójának külön rendelkezései az irányadók.

MTAtv. 18. §
(4) A fôigazgatói és az igazgatói pályázatok kiírásakor

meg kell határozni, megbízásukkor vagy kinevezésük-
kor pedig írásban rögzíteni kell számukra a szervezet-
tel kapcsolatos tudományos teljesítmény- és gazdálko-
dási követelményeket.

Asz. 56. §
(6) Az általános teljesítmény- és gazdálkodási követelmé-
nyeket a vonatkozó hatályos jogszabályok és az Akadé-
mia szabályzatai, rendelkezései tartalmazzák, ezekhez já-
rulhatnak a kutatóközpont (és intézetei), valamint az
önálló kutatóintézet szakterületébôl adódó egyedi köve-
telmények.

(7) Az (5) bekezdés szerinti teljesítménykövetelmények kö-
zött szerepelniük kell a kutatóközpont és kutatóintézetei,
valamint az önálló kutatóintézet közfeladatainak mérhetô
teljesítménymutatóira vonatkozó alapvetô vállalásoknak.

(8) Az akadémiai vezetô tisztségviselôk (kutatóközpontok,
kutatóintézetek, kisegítô- és egyéb intézmények vezetôi)
vonatkozásában a külön törvény szerinti vezetési-szerve-
zési, pénzügyi-gazdasági végzettséggel vagy képesítés-
sel egyenértékûnek minôsül az Akadémia által szervezett
vezetôképzô oktatáson szerzett oklevél. A külön jogsza-
bály szerinti vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági
végzettséget (képesítést) vagy az azokkal egyenértékû,
akadémiai vezetôképzô oktatás szerinti képesítést a kine-
vezéstôl (megbízástól) számított egy éven belül kell meg-
szerezni.

MTAtv. 18. §
(5) Az akadémiai kutatóhálózat kutatóhelyein foglalkoz-

tatott kutatók (a továbbiakban: kutatók) munkájukat
tudományos meggyôzôdésüknek megfelelôen végzik.
Ezzel ellentétes tevékenységre nem kötelezhetôk. Tu-
dományos eredményeiket szabadon tehetik közzé, ha

ezzel mások törvényes, különösen a szellemi tulajdon-
ra vonatkozó jogait nem sértik.

(6) A kutatók besorolásánál a felsôoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvény 93. § (2) bekezdése szerinti ku-
tatói munkaköröket kell alkalmazni.

(7) A kutatóközpontok és kutatóintézetek munkáját és fel-
ügyeletét külsô tanácsadó testület segíti, amely a hazai
és külföldi tudományos közösségek tekintélyes tagjai-
ból áll. A külsô tanácsadó testület tagjainak felkérésé-
rôl és felmentésérôl az Akadémia elnöke gondoskodik
az Alapszabályban rögzített eljárás alapján.

Asz. 57. §
(1) A külsô tanácsadó testület létszáma legalább 5, legfeljebb
7 fô. Két (legfeljebb három) tagot az illetékes osztály(ok),
egy (legfeljebb két) tagot a kutatóközpont fôigazgatói és
az önálló kutatóintézeti igazgatók véleménye alapján az
AKT, két (legfeljebb három) tagot pedig a kutatóközpont
(önálló kutatóintézet) jelöl, az egymással való egyeztetés
után. A testületben legalább két nem magyar állampolgár
(vagy kettôs állampolgárságú) tagnak kell lennie. A tes-
tület elnökét és tagjait az Akadémia elnöke kéri fel. Nem
lehet a külsô tanácsadó testület tagja az, aki ezen idôtartam
alatt a kutatóközponttal vagy kutatóintézettel közalkal-
mazotti vagy munkajogviszonyban áll.

(2) Hasonló tudományterületen tevékenykedô kutatóközpon-
tok és kutatóintézetek tanácsadó testületeibe ugyanaz a
személy is jelölhetô. Ugyanaz a testület több hasonló tu-
dományterületen tevékenykedô kutatóközpontot és kuta-
tóintézetet is felügyelhet.

Ü. 39. §
(1) A külsô tanácsadó testület maga határozza meg ügyrend-

jét, és jogosult az értékeléshez, állásfoglaláshoz, véle-
ményalkotáshoz szükséges minden információt bekérni az
adott kutatóközponttól, annak kutatóintézeteitôl, valamint
az önálló kutatóintézettôl.

(2) A külsô tanácsadó testület évente legalább egyszer ülése-
zik, és megbízatása hároméves idôtartama alatt legalább
egy alkalommal a kutatóközpontban (önálló kutatóintézet-
ben) tart kihelyezett ülést. Az üléseket a testület részére az
akadémiai Alapszabályban meghatározott feladataihoz, a
testület szellemiségéhez, célkitûzéseihez méltó helyre kell
összehívni. A testület tagjait, illetve a kutatóközpont fô-
igazgatóját (kutatóintézet igazgatóját) a soron következô
ülés tervezett idôpontjáról és napirendjérôl annak megtar-
tását megelôzôen írásban kell tájékoztatni. Egyéb üléseit
informatikai eszközök közvetítésével is megtarthatja, és ha-
tározatait elektronikus levelezés útján is meghozhatja. A
külsô tanácsadó testület határozatához az összes tag több
mint a felének egybehangzó szavazata szükséges.

(3) A külsô tanácsadó testület mûködésének költségei a kuta-
tóközpontot (önálló kutatóintézetet) terhelik. A külföldi
tagok az üléseken való részvételük miatti magyarországi
látogatásaikon költségtérítésben részesülnek.

MTAtv. 18. §
(8) A külsô tanácsadó testület figyelemmel kíséri az inté-

zet munkáját, és tanácsaival segíti terveinek kialakítá-
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sát. Az AKT felkérésére rendszeresen közremûködik
az intézetek munkájának értékelésében.

Asz. 57. §
(3) A külsô tanácsadó testület az Akadémia elnökének vagy
az AKT felkérésére (a felkérô által meghatározott idôsza-
konként és tartalommal) elemzi és véleményezi (értékeli)
a kutatóközpontok (intézeteit is magába foglaló) és az ön-
álló kutatóintézetek szakmai jelentését, munkáját. Az
elemzés és véleményezés (értékelés) részletes szabályait
az Akadémia elnöke – az AKT véleményének az ismere-
tében – határozza meg.

MTAtv.

Az Akadémia egyéb intézményei

MTAtv. 19. §
(1) Az MTA Titkársága az Akadémia köztestületi felada-

tait szervezô, az Akadémia kutatóhálózatának és más
intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, va-
gyonkezelési és ellenôrzési feladatait ellátó költségve-
tési szerv. A Titkárság közfeladatokat ellátó alkalma-
zottai köztisztviselôk.9

(2) Az MTA Titkárságának feladatait az Alapító Okirat
rögzíti, amelyet az Akadémia elnöke ad ki.

Asz. 58. §
(1) AzMTA Titkársága önálló jogi személy, köztestületi költ-
ségvetési szerv, amely ellátja a fejezetet irányító szerv fel-
adatai közül azokat, amelyekkel a fejezetet irányító veze-
tô megbízza. Így
a) a Titkárság feladata, hogy az Akadémia választott ve-
zetôinek és köztestületi szerveinek munkáját támogat-
va elôsegítse az MTAtv.-ben megfogalmazott akadé-
miai feladatok megvalósítását.

b) A Titkárság látja el az Akadémia nemzetközi kapcso-
lataiból eredô adminisztratív feladatokat.

c) A Titkárság az MTA testületeinek mûködéséhez szük-
séges döntéseket elôkészítô, szervezô, összehangoló,
végrehajtó és ellenôrzô tevékenységet lát el. Biztosít-
ja a köztestületi tagok részére tagságukból eredô joga-
ik gyakorlásának a feltételeit.

d) A Titkárság hajtja végre a Közgyûlés, a közgyûlési bi-
zottságok, az Elnökség, a Vezetôi Kollégium, annak
állandó bizottságai, a Doktori Tanács, a tudományos
osztályok és bizottságok, valamint a Bolyai-kuratóri-
um mûködésével kapcsolatos feladatokat.

e) A Titkárság biztosítja az AKT és szakbizottságainak
mûködési feltételeit, készíti elô döntéseit, és gondos-
kodik végrehajtásukról. Tartja a kapcsolatot a kutató-
hálózattal, és figyelemmel kíséri a kutatási feltételek
meglétét.

f) A Titkárság végzi el az akadémiai költségvetés opera-
tív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Átruházott ha-
táskörben ellátja az MTA vagyonának kezelésébôl
adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat.

g) A Titkárság segíti, irányítja és ellenôrzi az akadémiai
intézmények pénzügyi, gazdasági munkáját.

h) A Titkárság látja el a Doktori Tanács Titkárságának
pénzügyi-gazdasági feladatait.

i) A Titkárság adományokat fogadhat el, hagyatékot ke-
zelhet a vonatkozó elnöki szabályozás szerint.

(2) Az MTA Titkársága – a hatályos jogszabályoknak meg-
felelôen létrehozott – szervezeti és mûködési szabályzat-
tal rendelkezik, amelyet a Vezetôi Kollégium hagy jóvá.

MTAtv. 19. §
(3) Az Akadémia Könyvtára nyilvános könyvtár, amely

országos tudományos szakkönyvtárként mûködik.

Asz. 59. §
(1) AMagyar Tudományos Akadémia Könyvtára nemzeti in-
tézmény. Ellátja a tudományos ismeretek terjesztésének
és a tudományos munka elômozdításának a feladatait. Tör-
ténelmi és országos jelentôségû nyomtatott, kéziratos, le-
véltári és elektronikus információhordozókon található
anyagokat gondoz.

(2) A könyvtár önálló jogi személy, köztestületi költségveté-
si szerv. Tevékenységét a fôigazgató irányítja. A fôigaz-
gatót – pályázat alapján – az Akadémia elnöke bízza meg.

(3) A könyvtár az akadémiai kutatóközpontok és intézeteik,
az önálló kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek
könyvtárai részére szakmai támogatást nyújt, továbbá ezen
könyvtárak vonatkozásában ellátja az alapító okiratában
meghatározott feladatokat, az akadémiai intézmények vo-
natkozásában gyakorolja az ott meghatározott további ha-
tásköröket.

MTAtv. 19. §
(4) Az Akadémia a költségvetési szerveirôl, egyéb intéz-

ményeirôl, a tulajdonában (résztulajdonában) lévô
gazdasági társaságokról, továbbá az általa támogatott
szervezetekrôl az Alapszabályban rendelkezik.

Asz. 60. §
(1) Az Akadémia és intézeteinek üzemeltetését segítô szerve-
zete, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ (a to-
vábbiakban MTA LGK), köztestületi költségvetési szerv.
Feladata az Akadémia központi ingatlanainak, továbbá az
intézmények használati körén kívüli ingatlanainak az üze-
meltetése és egyéb szolgáltatások nyújtása. A szervezet
szolgáltatásait az Akadémia és intézetei számára önkölt-
ségi áron köteles nyújtani. A szervezet vállalkozási tevé-
kenységet is végezhet.

(2) Az Akadémia jóléti intézményei a bölcsôde és óvoda, az
akadémiai üdülôk és az akadémiai vendégház. A jóléti in-
tézmények funkcionális felügyeletét a Vezetôi Kollégium
Szociális Bizottsága látja el.

(3) A jóléti intézmények térítési díjait a Szociális Bizottság
véleményezi. A jóléti intézmények mûködési költségei-
hez, felújításhoz, beruházáshoz az Akadémia támogatást
nyújt. A jóléti intézmények elônyben részesítik az ôket
igénybe vevô akadémiai dolgozókat és a köztestület tag-
jait, ennek elveit a Szociális Bizottság véleményét is ki-
kérve az Akadémia elnöke mint fejezetet irányító szerv
hagyja jóvá. A jóléti intézmények külsô igénylôknek is
nyújthatnak szolgáltatást. Az akadémiai dolgozók (a köz-
testület tagjai) díjkedvezményben részesülhetnek, vagy a
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munkáltató intézmény átvállalhatja a díj meghatározott ré-
szét.

(4) Jóléti intézmény alapításához, megvásárlásához, jóléti
szolgáltatások hosszú távú nyújtására irányuló szerzôdés
megkötéséhez hiteles igényfelmérésre, az önfenntartó
mûködést garantáló legalább ötéves pénzügyi terv, szer-
vezeti és mûködési szabályzat tervezetének benyújtására
van szükség. A pénzügyi terv ismeretében (térítési díjak,
szolgáltatások) készített szerzôdés tervezetét jóváhagyás-
ra a Vezetôi Kollégium elé kell terjeszteni.

(5) Megszüntethetô és értékesíthetô a jóléti intézmény abban
az esetben, ha szolgáltatása iránt az akadémiai igény erô-
sen lecsökken, vagy ha a felújításához, korszerûsítéséhez
szükséges összeg nagysága miatt nem fedezhetô. A jóléti
intézmény megszüntetése, amennyiben az költségvetési
szerv, a Közgyûlés, egyéb esetben a Vezetôi Kollégium
hatásköre. A felszabaduló vagyonelemeket a vagyonke-
zelés szabályai szerint kell hasznosítani.

(6) Az Akadémia tulajdonos lehet gazdasági társaságokban és
az intézetei által mûködtetett, azokkal közösen alapított
ún. spin-off társaságokban. Társaságok alapítása, valamint
társasági üzletrészszerzés a vagyonkezelés szabályai sze-
rint történik.

(7) Az Akadémia többségi tulajdonában levô, profitorientált
gazdasági társaságok mûködésével szemben elsôdleges
követelmény a vagyon (saját tôke) megôrzése és a min-
denkori átlagos bankkamatnál magasabb tôkearányos nye-
reség (nyereséges mûködés). Ha a gazdasági társaság
ezeknek a követelményeknek két egymást követô évben
nem felel meg, vagy fennáll a vagyonvesztés veszélye,
akkor a társaságot meg kell szüntetni, vagy értékesíteni
kell. Az Akadémia tulajdonában lévô profitorientált gaz-
dasági társaságokat a Vagyonkezelô Testület évente elle-
nôrzi, teljesítményüket véleményezi. A társaság meg-
szüntetése, az üzletrészek értékesítése a vagyonkezelés
szabályai szerint történik.

(8) A spin-off társaságokban való részvétel tekintetében a vo-
natkozó hatályos szabályok az irányadók. Az Akadémia
intézkedik a társaság megszüntetése (végelszámolása)
ügyében, ha lényeges vagyonvesztés fenyeget, vagy az
eredetileg kitûzött célok nem érhetôk el. A társaságok
megszüntetése, az üzletrészek értékesítése a vagyonkeze-
lés szabályai szerint történik.

(9) Az Akadémia – az erre vonatkozó jogszabályi korlátok fi-
gyelembevételével – támogathat olyan szervezeteket,
amelyek tevékenysége a magyar tudomány, kutatás-fej-
lesztés, mûvészet, a határokon túli magyar kutatókkal
fenntartott kapcsolatok, jelentôs társadalmi problémák
vizsgálata céljából történik, és az Akadémia szempontjá-
ból indokolható. A támogatásra vonatkozó döntés elnök-
ségi hatáskör.

A Magyar Tudományos Akadémia
mûvészeti gyûjteménye

Asz. 61. §
(1) A mûvészeti gyûjtemény az Akadémia tulajdonában álló
és az Akadémiára bízott nemzeti jelentôségû, védett
mûtárgyak összessége.

(2) A mûvészeti gyûjtemény mûködésének elvi irányítását há-
romtagú Gyûjteményi Tanács látja el. A tanács tagjait az
illetékes tudományos bizottság javaslata alapján három-
évi idôtartamra az Akadémia elnöke bízza meg, a megbí-
zás – annak leteltével – többször is megújítható.

(3) A mûvészeti gyûjtemény kezelésének feladatát a gyûjte-
ményvezetô látja el. A gyûjteményvezetôt a tanács véle-
ményének figyelembevételével háromévi idôtartamra az
Akadémia II., Filozófiai és Történettudományok Osztály-
ának elnöke felterjesztésére is figyelemmel az Akadémia
elnöke nevezi ki. A megbízás további hároméves idôtar-
tamra többször is meghosszabbítható.

A Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia

Asz. 62. §
Az Akadémia támogatja az Akadémiával társult, külön alap-
szabállyal rendelkezô önálló szervezetet, a Széchenyi Irodal-
mi és Mûvészeti Akadémiát, amelynek adminisztratív felada-
tait annak titkársága látja el. A kapcsolatot mindkét részrôl
két-két delegátus tartja; a kapcsolattartás szabályait és az
együttmûködés rendjét a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke és a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia elnöke
együttesen alakítja ki. Az Akadémia részérôl két tagot háro-
méves idôszakra az elnök jelöl ki. A Széchenyi Irodalmi és
Mûvészeti Akadémia tájékoztatja tevékenységérôl az MTA
Közgyûlését.

Az Akadémia Magyar Tudomány címû folyóirata

Asz. 63. §
Az Akadémia „Magyar Tudomány” címmel tudományos fo-
lyóiratot jelentet meg tudományos eredményeknek és a fej-
lôdés irányainak az egész tudományos közösséggel való
megismertetése, a tudományirányítás és a tudományos közé-
let kérdéseinek megvitatása, fontos határozatok közzététele
céljából. A folyóirat fôszerkesztôjét az Elnökség javaslata
alapján az elnök bízza meg háromévi idôtartamra. A megbí-
zás további hároméves idôtartamra többször is meghosszab-
bítható.

Ü. 40. §
Az Akadémia hivatalos kiadványai közül az Akadémiai Érte-
sítô szerkesztéséért, az akadémiai honlap szerkesztéséért, az
akadémiai honlapon megjelenô akadémiai hírek és a News
and Views kiadásáért az MTA Titkárságának az Akadémia el-
nöke által kijelölt szervezeti egysége felelôs.
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13 Hatályon kívül helyezte a 2009. évi XX. tv. 24. § (3) bekezdése.
14 A törvény 1994-ben hatályos szövegére vonatkozott, a rendelkezés végrehajtása megtörtént, további joghatással nem bír.
15 Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. tv 2. § 162. pontja.



MTAtv.
Az Akadémia gazdálkodása és vagyona

MTAtv. 20. §
(1) Az Országgyûlés állapítja meg az Akadémia fejezet

költségvetését és fogadja el az Akadémia költségvetési
beszámolóját.

(2) Az Akadémia költségvetésében a kiadási és a bevételi
elôirányzatok fôösszegének évközi csökkentésére az
Országgyûlés jogosult, kivéve az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 46. §-ában meghatározott intézkedéseket.

(3) Az Akadémia fejezet költségvetése külön elôirányza-
ton tartalmazza az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok (továbbiakban: OTKA) és az OTKA
Iroda költségvetését is.

(4) Az OTKA mûködését az Országos Tudományos Ku-
tatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. tör-
vény szabályozza. Az OTKA költségvetését sem az
Akadémia köztestületi költségvetési szervek (a továb-
biakban: akadémiai költségvetési szervek), sem a köz-
ponti akadémiai feladatok (fejezeti kezelésû elôirány-
zatok) céljaira nem lehet sem az éves tervezéskor, sem
év közben átcsoportosítani, kivéve a pályázatokkal
kapcsolatos fejezeten belüli elôirányzat-módosításokat.

(5) Az Akadémia fejezet költségvetése külön elôirányzatot
tartalmaz a magyar tudományos közösségnek nemzet-
közi szervezetekkel szemben vállalt kötelezettségeire.

(6) Az Akadémia fejezet irányítása alá tartozó akadémiai
költségvetési szervek gazdálkodására az Áht.-ban és a
kormányrendeletben foglalt, a központi költségvetési
szervekre vonatkozó elôírásokat kell alkalmazni az e
törvényben foglalt eltérésekkel.

(7) Az Akadémia jogosult az akadémiai költségvetési szer-
veket a tevékenységük jellege és a feladatellátásukhoz
gyakorolt funkcióik szerint csoportokba besorolni.

(8) Az Akadémia a feladataihoz igazodóan saját hatáskö-
rében állapítja meg egyes szervezeteinek gazdálkodá-
si formáit és a kutatástámogatás módját.10

(9) Az Akadémia – kapcsolódva az államháztartás rend-
jéhez – megadja a központi költségvetés tervezéséhez
és az annak végrehajtásáról szóló beszámolóhoz szük-
séges információkat.

(10)11

MTAtv. 21. §
(1) Az akadémiai költségvetési szervek körébe tartoznak:

a) a kutatóközpontok, a kutatóintézetek és a TKI;
b) az Akadémiai Könyvtár;
c) a kutatást segítô egyéb szervezetek;
d) a területi akadémiai bizottságok titkárságai;
e) a jóléti szervezetek.

(2) Az akadémiai költségvetési szervek részt vesznek az
Akadémia törvényben foglalt közfeladatainak ellátá-
sában. Ezek finanszírozásának forrásai a költségveté-
si támogatás, más államháztartási források és saját be-
vételeik.

(3) A kutatóhálózaton belül a kutatóintézetek, a kutató-
központok és a TKI éves költségvetési támogatása tar-
talmazza:

a) a közfeladatok ellátásával összefüggô alapellátási
támogatást;

b) az Akadémia fejezet költségvetésében meghatáro-
zott feladatra a kutatóközpontoknál, kutatóintéze-
teknél elôirányzott keretet;

c) a közfeladat célú pályázatokban való részvételhez
felhasználható forrásra (önrészre) fordítható ösz-
szeget.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott alapellátá-
si támogatás tartalmazza:
a) a kutatóintézetek üzemeltetési kiadásaihoz,
b) a kutatási feladatokat támogató tevékenységek tár-

gyi és személyi feltételeit megteremtô összegekhez,
c) a speciális kutatási feltételek kiadásaihoz,
d) a közfeladatok ellátásához köthetô személyi és tár-

gyi kiadásokhoz
a közfeladatokkal arányosan – jogszabályban megha-
tározott feltételek szerint – megállapított költségvetési
forrást.

(5) Az alapellátási támogatás kutatóintézetekre együtte-
sen meghatározott összege a kutatóintézeti kört érintô
közfeladatok mennyiségének változásával együtt mó-
dosítandó.

(6) Az alapellátási támogatást módosítani kell az éves át-
lagos infláció mértékének megfelelôen is, amennyiben
ezt az Akadémia éves költségvetési támogatásának nö-
vekedése lehetôvé teszi.

(7) A kutatóközpont és a kutatóintézet szellemi és anyagi
kapacitásával végzett tevékenységének bevételei a ku-
tatóhely mûködésének és fejlesztésének forrását képe-
zik.

(8) Az akadémiai költségvetési szerveknél foglalkoztatot-
takra – az MTA Titkárságának közfeladatokat ellátó
köztisztviselôi, ügykezelôi, illetve munkavállalói kivé-
telével – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9)Az akadémiai költségvetési szervek foglalkoztatottjai
számára kereset-kiegészítés állapítható meg, amelynek
részletes szabályait az Akadémia szabályzatban hatá-
rozza meg.12

Asz. 64. §
Az Akadémiai Érdekegyeztetô Tanács

(1) Az Érdekegyeztetô Tanács feladata az Akadémia kutató-
helyein és intézményeiben a közalkalmazotti jogviszony-
ban álló munkavállalók munkaügyi, anyagi, szociális és
kulturális, élet- és munkakörülményeit érintô kérdések
akadémiai szintû egyeztetése, e kérdéskörökben tájékoz-
tatás, ajánlások megfogalmazása, megállapodások kötése.

(2) A tanács tagjai:
a) az Akadémia képviseletére az elnök által kijelölt sze-
mélyek,

b) a munkaadói tárgyalócsoportnak az AKVT elnöke ál-
tal kijelölt képviselôi,

c) a munkavállalói tárgyalócsoportnak az akadémiai ku-
tatóhelyeken reprezentatív szakszervezetek által kije-
lölt képviselôi.

(3) A tanács saját alapszabály és ügyrend szerint mûködik,
amelyet a tanács tagjai fogadnak el.
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MTAtv. 22. §
(1) Az akadémiai költségvetési szervek többéves kutatási

és egyéb szerzôdéseket köthetnek, és ezek teljesítése ér-
dekében az Akadémia elnökének elôzetes engedélyével
a folyó éven túli kötelezettségeket vállalhatnak.

(2) A kutatóhálózatba tartozó szervezetek a megkötött
kutatási szerzôdések alapján – az Alapszabályban rög-
zített eljárási rend szerint – a bevételek mértékéig mó-
dosíthatják a kiadási és bevételi elôirányzataik fôösz-
szegét.

Asz. 65. §
Az akadémiai költségvetési szervekre vonatkozó bevételi és
kiadási elôirányzatok saját hatáskörben való módosításának
rendjérôl – a hatályos, vonatkozó jogszabályi elôírások alap-
ján – az Akadémia a költségvetési szerveket tájékoztatja.

MTAtv. 22. §
(3) A kutatóhálózatba tartozó szervezetek a rendelkezé-

sükre bocsátott pénzeszközökkel és saját bevételeikkel
önállóan gazdálkodnak; ezek nem vonhatók el tôlük,
kivéve a 20. § (2) bekezdésében foglalt esetet. A kutató-
hálózatba tartozó szervezetek év végi pénzmaradvá-
nyának a megkötött szerzôdések teljesítésével össze-
függô része nem tartozik az éves maradvány-elszámolás
körébe. Ezeket a maradványokat a kutatóhálózat szer-
vezeteinek a megkötött szerzôdésekben foglaltak sze-
rint kell felhasználniuk, és a megbízóval kell a marad-
vány összegérôl elszámolniuk. A költségvetési év végén
keletkezett elôirányzat-maradványt – a jogosultsági el-
számolást követôen, az Akadémia rendelkezésétôl füg-
gôen – a következô évben (években) a szervezetek fel-
adataik teljesítésére felhasználhatják.

(4) A kutatóhálózatba tartozó szervezetek vállalkozási te-
vékenységet is folytathatnak. Ha a tevékenység ered-
ményét közfeladataik ellátására vagy azokat segítô be-
ruházásokra a tárgyévet követô két éven belül
felhasználják, ezt az összeget befizetési kötelezettség
nem terheli.

(5) A kutatóhálózatba tartozó szervezetek az államház-
tartáson kívüli bevételeknek a kapcsolódó kiadások
teljesítése után fennmaradt részét a Magyar Állam-
kincstárnál külön célelszámolási számlán kezelhetik, s
ennek összegét, valamint a maradvány, a vállalkozási
tartalék átmenetileg szabad pénzeszközeit – amennyi-
ben nincs lejárt kötelezettségük – a Magyar Állam-
kincstár hálózatában értékesített állampapírba fektet-
hetik.

MTAtv. 23. §
(1) Az Akadémia a feladatai ellátása érdekében a vagyon-

ával önállóan gazdálkodik, ennek részletes szabályait
az Alapszabály határozza meg.

(2) Az Akadémia vagyonába tartozik az e törvény hatály-
balépésével az Akadémiának átadott törzsvagyon és az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 69. § (1)
bekezdése alapján az Akadémiának átadott vagyon (a
továbbiakban: az Akadémia vagyona). Az Akadémia
vagyonába tartoznak az ingatlanok, az immateriális

javak (ideértve a szellemi tulajdont is), a tárgyi eszkö-
zök, a pénz, a befektetések és a részesedések is.

(3) Az Akadémia az irányítása alá tartozó költségvetési
szervekkel a vagyon használatba adásáról vagyon-
használati szerzôdést köt. A vagyonhasználati szerzô-
dés fôbb tartalmi és formai elemeit az Alapszabály tar-
talmazza.

Asz. 66. §
(1) Az Akadémia feladatainak ellátása érdekében önállóan
gazdálkodik, vagyonába tartozik az Akadémiának átadott
törzsvagyon és a külön jogszabály alapján az Akadémiá-
nak átadott vagyon. Az Akadémia vagyonába tartoznak az
ingatlanok; a részesedések és befektetések (üzletrészek,
részvények, értékpapírok, kötvények stb.); az immateriá-
lis javak (ideértve a szellemi tulajdont is); a tárgyi eszkö-
zök, ingóságok és a pénz.

(2) Az akadémiai költségvetési szervek által ellátott közfel-
adatok finanszírozásának forrásai a költségvetési támoga-
tás, más államháztartási források és saját bevételeik. A ku-
tatóhálózatba tartozó szervezetek a rendelkezésükre
bocsátott pénzeszközökkel önállóan gazdálkodnak, ezek
– a törvényben meghatározott esetet kivéve – nem vonha-
tók el tôlük.

(3) Az akadémiai vagyont, annak hozadékát – ideértve az ér-
tékesítésbôl származó pénzösszeget is – elkülönítetten kell
nyilvántartani, és az alábbi célokra lehet felhasználni:
a) meghatározott célú értékesítés esetén az elôre megje-
lölt célra történô felhasználás;

b) vagyon fenntartása, értékének növelése, vagyon gya-
rapítása;

c) mûködés és fejlesztés elôsegítése;
d) innovációs tevékenység erôsítése;
e) vagyon hozadékából rendszeres kötelezettségvállalást
nem jelentô, egyéb célú felhasználás.

(4) Az Akadémia vagyonába tartozó ingatlan értékesítésébôl
és használatából származó bevétel felett az Akadémia ren-
delkezik; ha az értékesített ingatlan akadémiai költségve-
tési szerv használatában volt, a bevétel egészét vagy meg-
határozott részét az Akadémia – a felhasználás céljának
megjelölésével – átadhatja a korábbi használónak.

(5) A részesedések értékesítésébôl vagy hozadékából szár-
mazó bevétel felett a részesedés tulajdonosa (az Akadé-
mia, illetve az akadémiai költségvetési szerv) rendelkezik.
Ezeket a bevételeket elsôsorban új részesedések megszer-
zésére vagy a meglévôk bôvítésére kell fordítani.

(6) Az akadémiai költségvetési szerveknél keletkezett szelle-
mi tulajdonnal kapcsolatos jogok – a vonatkozó külön jog-
szabályok szerint – a költségvetési szervet illetik meg.
A szellemi vagyon létrehozásával és kezelésével kap-
csolatos kérdések szabályozására az Akadémia Szelle-
mitulajdon-kezelési szabályzatot ad ki: ehhez illeszked-
ve az akadémiai költségvetési szervek elkészítik a saját,
szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó szabályzataikat.
A szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok értékesítésé-
bôl vagy hasznosításából származó bevétel felett elsôd-
legesen a külön jogszabály szerinti tulajdonos (vagy an-
nak rendelkezése alapján a használó intézmény) rendel-
kezik.

2011. december 20. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 287



(7) Az Akadémia által irányított köztestületi költségvetési
szervek az általuk közfeladatok ellátására, vagyonhasz-
nálati megállapodással rendelkezésükre bocsátott tárgyi
eszközök és ingatlanvagyon használatára jogosultak. Az
ingóságokkal való tulajdonlással kapcsolatos szabályo-
kat a Vagyongazdálkodási irányelvek, illetve a Vagyon-
gazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzat határoz-
za meg. A vagyon mindenkori használója köteles a Va-
gyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzat és
az egyes vagyonelemek használatba adására vonatkozó
vagyonhasználati megállapodások elôírásai szerint el-
járni. A vagyonhasználati megállapodásnak a követke-
zô, alapvetô tartalmi és formai elemeket kell tartalmaz-
nia:
a) szerzôdô felek (tulajdonos és használó) az azonosí-
tásukhoz szükséges adatok (székhely, képviselôk
stb.) feltüntetésével;

b) használatba adott vagyonelem pontos megnevezése
és alapvetô jellemzôi (terület, érték stb.);

c) felek jogai és kötelezettségei (különös tekintettel a
fenntartásra, javításra, üzemeltetésre, harmadik fél
általi használatra);

d) hasznosításból származó eredmény visszafizetésével
kapcsolatos esetleges kötelezettség;

e) megállapodás tárgyát képezô vagyonon fennálló, har-
madik személyt megilletô jogok (per-, teher- és
igénymentesség);

f) használat idôtartama;
g) megállapodás módosításának és felmondásának sza-
bályai.

(8) A vagyonhasználati megállapodásoknak a (7) bekezdés-
ben foglaltakon túli, további részletes tartalmi és formai
elemeit a Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási
szabályzat és annak mellékletei tartalmazzák.

(9) Az Akadémia által irányított költségvetési szervek gaz-
dasági önállóságuk megvalósításaként a tárgyi eszkö-
zökkel – az ingatlanokat kivéve –, gazdasági társasá-
gokban szerzett részesedésükkel a Vagyongazdálkodási
és vagyonhasznosítási szabályzat keretein belül önálló-
an gazdálkodnak. Az akadémiai költségvetési szervek –
a rájuk vonatkozó jogszabályok és akadémiai szabályo-
zások keretein belül – önállóan gazdálkodnak pénzesz-
közeikkel, értékpapírjaikkal, a tevékenységük eredmé-
nyébôl származó eszközeikkel.

(10) A használó köteles az általa használt ingatlan vagyon
fenntartására. Az intézmények használatába adott ingat-
lanok üzemeltetési költségeit a használó intézmény fe-
dezi. Ha egy ingatlant több intézmény használ, akkor a
vagyonhasználati megállapodás kijelöli az ingatlant üze-
meltetô intézményt, amellyel a használó intézmények
külön állapodnak meg az üzemeltetési költségek meg-
osztásáról.

(11) Az Akadémia az ingatlan használatára mást is feljogo-
síthat, különösen a használó által rendszeresen bérbe
adott területek terhére, továbbá a vagyonhasználati meg-
állapodásban meghatározott esetekben a vagyonhaszná-
lati megállapodást az Akadémia meg is szüntetheti.

(12) Az Akadémia nem szed bérleti díjat az általa alapított
költségvetési szervek használatába adott, a közfeladatok
ellátásához szükséges ingatlanvagyon használata után,

de az esetleges hasznosításból (bérbeadás, vállalkozási
tevékenység stb.) eredô források egy részét jogosult el-
vonni. A használó az általa használt vagyon hozadéká-
nak nála maradó részét a vagyon állapotának szinten tar-
tására (felújításra, eszközbeszerzésekre) köteles felhasz-
nálni.

MTAtv. 23. §
(4) Az akadémiai ingatlan vagyon értékesítéséhez – a Köz-

gyûlés által elfogadott vagyongazdálkodási elvek fi-
gyelembevételével – az Elnökség, a gazdasági társasá-
gokban lévô részesedés értékesítéséhez a Vezetôi
Kollégium tagjai több mint felének támogató szavaza-
tával meghozott jóváhagyása szükséges. Az értékesí-
tésrôl az Akadémia elnöke dönt.

Asz. 66. §
(13) Az Akadémia el nem idegeníthetô vagyonát képezi az

Akadémia Székháza (1051 Budapest, Széchenyi István
tér 9.) és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá-
nak épülete (1051 Budapest, Arany János utca 1.).

(14) Az Akadémia vagyonával való gazdálkodás további el-
veit és gyakorlásának szabályait – az Alapszabállyal
összhangban – a Közgyûlés által jóváhagyott Vagyon-
gazdálkodási irányelvek rögzítik.

(15) Az Akadémia vagyonával való gazdálkodás további
részletes szabályait – az Alapszabállyal összhangban –
az Akadémia Elnöksége által jóváhagyott Vagyongaz-
dálkodási és vagyonhasznosítási szabályzat tartalmazza.

(16) Az akadémiai vagyonnal kapcsolatos szabályozási kér-
dések és konkrét javaslatok döntés elôtti véleményezése
a Közgyûlés által megválasztott Vagyonkezelô Testület
feladata.

MTAtv. 23. §
(5) Az Akadémia az ingatlan vagyon adásvételével kap-

csolatos pénzforgalom lebonyolítására a Magyar Ál-
lamkincstárnál elkülönített pénzforgalmi számlát kö-
teles nyitni. Az Akadémia a vagyonhasznosítás átme-
netileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstár
hálózatában értékesített állampapírok vásárlásával
hasznosíthatja.

(6) Az Akadémia, valamint – engedélyével – az akadé-
miai költségvetési szerv a vagyonából, az államház-
tartáson kívüli bevételének a kiadások után fennma-
radt részébôl, vállalkozási tartalékából zártkörûen
mûködô részvénytársaságot, korlátolt felelôsségû tár-
saságot alapíthat, vagy ilyenekben részesedést sze-
rezhet, ha a cég üzleti terve szerint három éven belül
nyereségessé válik, továbbá a hiányt a célelszámolási
számlán kezelt összegbôl, vagyonból finanszírozza.
Az Akadémia mint köztestület gazdasági társaságai-
ra az akadémiai költségvetési szervek gazdasági tár-
saságaira vonatkozó szabályok, illetve az Áht. VII/A
fejezetében foglaltak megfelelôen alkalmazandók, az-
zal, hogy a tulajdonosi jogokat az elnök gyakorolja.

(7) Az Akadémia vagyonával kapcsolatos végrehajtási
jogkört és az elszámolási, valamint a nyilvántartási
feladatokat az MTA Titkárságán belül mûködô Va-
gyonkezelô Szervezet látja el. Az Akadémia vagyon-
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ával kapcsolatos véleményezési, döntés-elôkészítô jog-
kör a Vagyonkezelô Testület hatáskörébe tartozik.

Asz. 66. §
(17) A vagyonkezelés titkársági feladatait az MTA Titkársá-

gán belül külön szervezeti egység, a Vagyonkezelô Szer-
vezet (1051 Budapest, Nádor u. 7.; Áht.-azonosító:
213798) látja el. A Vagyonkezelô Szervezet vezeti az
Akadémia tulajdonát képezô ingatlanok hatályos, napra-
kész nyilvántartását. A nyilvántartásban történô változá-
sokról a Vagyonkezelô Szervezet a hatályos nyilvántar-
tás teljes szövegének megküldésével tájékoztatja az Aka-
démia elnökét, fôtitkárát és a Vagyonkezelô Testület
elnökét. A nyilvántartásba külön felhatalmazás nélkül is
betekinthet az Akadémia elnöke, fôtitkára és a Vagyon-
kezelô Testület elnöke és tagjai.

(18) Ha az Akadémia az irányítása alatt álló költségvetési
szerv által használt vagyon hozadékának felhasználásá-
val gazdasági társaságot alapít, vagy ilyenben részese-
dést szerez, a részesedéshez fûzôdô tulajdonosi jogokat
elnökségi felhatalmazás útján a költségvetési szerv is
gyakorolhatja.

MTAtv. 23. §
(8) A Vagyonkezelô Testület a munkájáról félévente je-

lentést tesz a Vezetôi Kollégiumnak. Az Akadémia va-
gyonával való gazdálkodásról az elnök évente jelentést
tesz a Közgyûlésnek.

(9) Az Akadémia mûködésének és fejlesztésének elôsegí-
tésére – tulajdonába kerülô – adományokat, támoga-
tásokat fogadhat el.

Asz. 67. §
(1) Az Akadémia elsôsorban feltételekhez, szolgáltatás nyúj-
tásához nem kötött adományokat fogadhat el. Az adomá-
nyozó által feltételekhez kötött adomány esetén az Aka-
démia által vállalt feltételeknek az Akadémia feladataival,
céljaival összhangban kell lenniük.

(2) Az Akadémia számára felajánlott adományokat meg kell
vizsgálni jogszerûség, per- és tehermentesség, fenntartha-
tóság, esetleges egyszeri ráfordítás és folyamatos fenntar-
tatási, mûködési, ôrzési költség szempontjából. Az ado-
mány elfogadásának vagy visszautasításának elôkészítését
a fôtitkár felügyeli.

(3) A felajánlott adományok elfogadásáról vagy visszautasí-
tásáról a Vezetôi Kollégium dönt.

MTAtv. 24. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az akadémiai

költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó sza-
bályokat – e törvény 20. § (6) bekezdése alapján – ren-
deletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a hazai akadé-
mikust megilletô tiszteletdíj, a hozzátartozói ellátások,
továbbá az Akadémia Magyarországon élô doktora
tiszteletdíjának mértékét rendeletben állapítsa meg.

(3) Az alapellátás intézetenkénti összegét és a közfelada-
tokat, valamint azok ellátásának feltételeit a 2011. évi
költségvetés tervezéséig kell összehangolni.

(4) A 21. § (2)-(7) bekezdésének rendelkezéseit elsô ízben
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérôl szóló
törvénnyel összhangban, 2010. január 1-jétôl kell al-
kalmazni.

25 - 26. §13

Átmeneti, vegyes és záró rendelkezések

MTAtv.
27 -32. § 13

33. §
(1) Ez a törvény – a 6. § kivételével – 1994. június 30-án lép

hatályba.14

(2)15

Melléklet az 1994. évi XL. törvény 5. § (1)
bekezdéséhez13

Záró rendelkezések

Asz. 68. §
Ez az Alapszabály ésÜgyrend 2009. október 3-án lép hatály-
ba azzal, hogy a hatályos, az 1995. évi rendes Közgyûlés által
elfogadott Alapszabálynak és Ügyrendnek a 2009. évi XX.
törvénnyel módosított 1994. évi XL. törvény rendelkezéseivel
ellentétes szabályai nem alkalmazhatók. Egyidejûleg felha-
talmazást kap az Elnökség arra, hogy az 1994. évi XL. tör-
vény 2009. április 6-tól alkalmazandó, a hatályos Alapsza-
bállyal és Ügyrenddel ellentétes szabályait határozatban
foglalja össze.

Asz. 69. §
(1) Az Alapszabály és Ügyrend 2011. december 5-én elfoga-
dott módosítása – a (2)–(5) bekezdésekben foglalt kivéte-
lekkel – 2011. december 7-én lép hatályba.

(2) 2012. január 1-jén lépnek hatályba a korábban önálló jogi
személyként mûködô, 2012. január 1-jétôl kutatóközpont
szervezeti egység jogállású kutatóintézetekre és vezetôire
vonatkozó módosítások.

(3) A jelen 69. § szerinti módosítás hatályba lépésekor folya-
matban lévô eljárásokra az eljárás megindításakor hatá-
lyos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A 2012. január 1-jétôl szervezeti egység kutatóintézet-
igazgatóinak AKVT-tagsági, közgyûlési és tudományos
osztálybeli tanácskozási jogú tagsága 2012. január 1-jén
megszûnik. Kivételt képeznek az elôbbiek alól az AKVT
elnökségi képviselôi, akiknek megbízatása a soron követ-
kezô közgyûlésig áll fenn.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak kivételével a választott tes-
tületek tagjainak megbízatása a módosítás hatálybalépés-
ekor változatlan marad, a módosításokat a hatálybalépést
követô elsô választások alkalmával kell érvényesíteni.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia
Alapszabályához

I. A Közgyûlés nem akadémikus képviselôinek választása
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1. §
A nem akadémikus köztestületi tagok 200 közgyûlési képvi-
selôjének mandátuma a következôképpen oszlik meg: 143
képviselôi helyen a tudományos osztályok egyenlô arányban
osztoznak, a további 57 hely pedig az egyes tudományos osz-
tályokhoz tartozó köztestületi tagok arányában oszlik meg.
Az 57 mandátumot a választás megkezdésének dátumát 90
nappal megelôzô idôpontig regisztrált köztestületi tagok szá-
mának arányában osztják szét. Az osztályoknak egyenként
jutó képviselôi helyeket az Elnökség hagyja jóvá, legkésôbb
a választás elôtt legalább 60 nappal.

2. §
(1) A mandátumokat elsô lépésben az osztályok, második lé-
pésben pedig az osztályok tudományos bizottságai között
a d'Hondt-módszer használatával, a (2) bekezdésben fog-
laltak szerint kell szétosztani.

(2) Egy táblázat fejlécére felírják az osztályokat vagy egy osz-
tály tudományos bizottságait. A táblázat elsô sorába beír-
ják az egyes osztályok (tudományos bizottságok) köztes-
tületi tagjainak számát, a következô sorba ezek felét, majd
a harmadát és így tovább. Elôször az az osztály (bizott-
ság) kap egy mandátumot, amelyiknek a neve alatt szere-
pel a táblázat legnagyobb száma, majd a többi szám közül
választják ki a legnagyobbat: ekkor az ehhez tartozó osz-
tály (bizottság) kap egy mandátumot. Ezt az eljárást addig
folytatják, amíg az összes mandátum szétosztása meg nem
történik. Ha az utolsó mandátumot érô szám és az elsô
mandátumot nem érô szám egyenlô, a hozzájuk tartozó
osztályok (bizottságok) között a választási bizottság sors-
húzással dönt.

3. §
(1) A nem akadémikus közgyûlési képviselôket a tudományos
bizottságok listáin a köztestület nem akadémikus tagjai tit-
kosan, elektronikus úton vagy levélszavazással választják
meg. Minden köztestületi tag egyetlen tudományos bi-
zottsághoz tartozik: itt választ és itt választható. A vá-
lasztás két szakaszban történik.

(2) Az elsô szakasz a szavazásra jogosultak jelöltajánlása,
amely az Akadémia elnöke által erre kijelölt akadémiai
költségvetési szerv által levél formájában vagy elektroni-
kus úton lefolytatott eljárás. A jelöltajánlás eredményét
papíralapú levélben vagy elektronikus úton valamennyi
szavazóval közölni kell. A jelöltajánlásban kialakult sor-
rend (legtöbb „igen” szavazattal rendelkezôk) kötelezô
rangsort jelent, ennek alapján állítja össze a tudományos
bizottság a jelöltlistát. A közgyûlési képviselôi mandátu-
mokat a jelöltek a második szakaszban, az érdemi – papír
alapon történt vagy elektronikus – szavazáson kapott sza-
vazatok sorrendjében nyerik el. A jelölôlistán legfeljebb
kétszer annyi név szerepelhet, mint amennyi a bizottság-
ra jutó képviselôi helyek száma.

(3) Papíralapú szavazás esetén azt a szavazólapot, amelyik a
jelzett korlátnál több támogató szavazatot tartalmaz, ér-
vénytelennek kell tekinteni.

(4) A választást az Elnökség által megbízott és kiküldött vá-
lasztási bizottság felügyeli, a titkársági teendôket az Aka-

démia elnöke által erre kijelölt akadémiai költségvetési
szerv munkatársai látják el.

(5) Papíralapú szavazás esetén a szavazólapot a választási bi-
zottságnak jegyzôkönyvezetten jóvá kell hagynia, és az
Akadémia elnöke által erre kijelölt akadémiai költségve-
tési szerv által lepecsételve kell kibocsátania a szavazás-
ra jogosultak részére. Ez esetben a szavazólapot névtelen,
lezárt hivatalos borítékban kell beküldeni, a választási bi-
zottság a hivatalos borítékbontás során a szavazólapok
kézhezvételét sorszámozással igazolja és könyveli. Elekt-
ronikus szavazás esetén biztosítani kell, hogy kizárólag a
szavazásra jogosult, kizárólag a saját szavazatát leadva ve-
hessen részt a választásban. Biztosítani kell továbbá azt
is, hogy a szavazatot leadó személyre a leadott szavazat
alapján sem a szavazáskor, sem késôbb ne lehessen visz-
szakövetkeztetni.

(6) A választási bizottság szavazatszámláló bizottsága hiva-
talos jegyzôkönyvben állapítja meg a hozzájuk beérkezett
érvényes szavazatok számát és a jelöltek szavazati sor-
rendjét, továbbá megállapítja, hogy név szerint kik kaptak
az egyes bizottságok listáin mandátumot. Ezek a jegyzô-
könyvek nyilvánosak, a hozzáférés módját az illetékes tu-
dományos osztály ügyrendje rögzíti. Ha szavazategyenlô-
ség miatt az eredmény nem egyértelmû, és az osztály
ügyrendje nem rendelkezik másképp, sorsolással kell dön-
teni. Az osztályhoz tartozó nem akadémikus közgyûlési
képviselô akkor tekinthetô megválasztottnak, ha az érvé-
nyes szavazatok legalább 20 százalékát megszerezte. Ha a
jelöltre leadott szavazatok száma nem éri el a 20%-ot, az
adott mandátumra nézve új fordulót kell tartani. Az új for-
duló a leadott szavazatok arányától függetlenül érvényes
azzal, hogy a jelölôlistán legfeljebb másfélszer annyi név
szerepelhet, mint amennyi a betöltetlen (20%-ot el nem
ért) képviselôi helyek száma.

(7) A mandátumhoz jutottak nevérôl hivatalos jegyzôkönyv
készül. A titkos szavazáshoz használt papíralapú szava-
zólapokat a szavazás eredményének hitelesítését és kihir-
detését követôen 15 napon belül meg kell semmisíteni.
Elektronikus úton történô szavazás esetén gondoskodni
kell arról, hogy az elektronikusan rögzített szavazati ada-
tok törlése – az eredmény hitelesítését és kihirdetését kö-
vetôen – megtörténjen, és azokat késôbb se lehessen visz-
szaállítani.

(8) Ha a képviselô mandátuma bármely okból megszûnik, a
bizottság választási eredménylistáján soron következô
személy válik képviselôvé.

II. Döntéshozó testületek szavazási módja

4. §
(1) Döntéshozó testületek szavazása testületi ülés keretében

vagy távollévôk közötti szavazással, papír alapon vagy
elektronikus úton történik. Testületi ülésen történô dön-
téshozatalkor az elnök (levezetô elnök) állapítja meg az
ülés határozatképességét, amelyhez a jelenlevôk számá-
nak meg kell haladnia a szavazásra jogosultak számának
felét (papíralapú, elektronikus, gépi szavazás esetén is).
Távollévôk közötti (papíralapú vagy elektronikus úton
történô) szavazás érvényességi feltétele az, hogy a beér-
kezett szavazatok száma meghaladja a szavazásra jogo-
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sultak számának a felét. A testületi alapszabály vagy
ügyrend elfogadása vagy módosítása csak akkor lehet-
séges, ha a módosításra vonatkozó javaslatot a testületi
ülés összehívását vagy a távollévôk közötti (papíralapú
vagy elektronikus) szavazás elrendelését megelôzô leg-
alább 8 nappal írásban megküldték.

(2) Testületi ülésen történô szavazás elrendelésére az elnök
(levezetô elnök) jogosult. A testület ügyrendje rendel-
kezhet arról, hogy tagjai kérésére milyen esetekben kell
elrendelnie szavazást. Távollévôk közötti papíralapú sza-
vazás elrendelését a szavazásban résztvevôkkel az elnök
(levezetô elnök) levélben közli. Távollévôk közötti elekt-
ronikus szavazás elrendelését a szavazásban résztvevôk-
kel elektronikus levélben kell közölni. A levélnek mind-
két esetben tartalmaznia kell a szavazást végzô testület
megjelölését, a szavazás útján eldöntendô kérdés(eke)t,
a szavazás módját, valamint a szavazás megkezdésének
és lezárásának idôpontját (óra és perc megjelöléssel).
Elektronikus szavazás esetén a szavazófelületet csak az
arra hivatott személyek érhetik el, a szavazásban részt
vevô rendelkezésére bocsátott egyedi és egyszer hasz-
nálatos kulcs segítségével.

(3) A szavazással eldöntendô kérdést az elnöknek (levezetô
elnöknek) egyértelmûen meg kell fogalmaznia.

(4) Testületi ülésen, papíralapú szavazás esetén az elnöknek
(levezetô elnöknek) javaslatot kell tennie a szavazat-
számláló és/vagy hitelesítô bizottság két testületi tagjá-
ra, akiknek elfogadásáról a testület nyílt szavazással
dönt. Elektronikus (és gépi) szavazás (testületi ülésen és
távollévôk közötti szavazás) esetén az elnök (levezetô
elnök) gondoskodik arról, hogy a szavazás lezárását kö-
vetôen legalább a testület egy további tagja és az elnök
jegyzôkönyvileg hitelesítse az e-szavazás eredményes-
ségét és számítógépes jegyzôkönyvét.

(5) Személyi ügyeket kivéve, a szavazás nyílt, de a testület
bármelyik tagja kérhet titkos szavazást. A titkos szava-
zást akkor kell elrendelni, ha azt a testület szavazati jog-
gal rendelkezô tagjainak több mint a fele megszavazza.
Személyi ügyekben (amennyiben az Alapszabály vagy
az Ügyrend másként nem rendelkezik) titkosan kell sza-
vazni. Elektronikus (és gépi) szavazás esetén az elnök
(levezetô elnök) jogosult a fenti szabályok alapján a
rendszert nyílt vagy titkos szavazási módra beállíttatni.
Titkos szavazáskor biztosítani kell a szavazatok beazo-
nosíthatatlanságát. Nyílt szavazáskor a szavazás lezárá-
sa után a szavazásban részt vevôk számára a szavazati
válaszok megismerhetôk.

(6) A feltett kérdésre „igen”, „nem” vagy „támogatom”,
„nem támogatom” válasz adható, döntéshez a szavazás-
ra jogosult jelenlévôk (elektronikus szavazás esetén a
szavazásban részt vevôk) több mint a felének egyértelmû
szavazata szükséges.

(7) Nyílt szavazáskor az elnök (levezetô elnök) akkor sem
szavaz, ha tagja a testületnek, kivéve szavazategyenlô-
ség esetén, valamint akkor, ha a döntési küszöb elérésé-
hez az ô szavazata hiányzik. Titkos szavazáskor a leve-
zetô elnök is szavaz, ha tagja a testületnek.

(8) Tisztségre vonatkozó szavazásban, amennyiben egyet-
len jelöltrôl kell szavazni, az érintett személy nem vehet
részt, és az érvényességhez szükséges szavazatok szá-

mát az így csökkentett létszám határozza meg. Ez nem
befolyásolja a testületi ülésen és a távollévôk közötti sza-
vazás során a (papíralapú, gépi, elektronikus) szavazás
megkezdése elôtt korábban meghatározott határozatké-
pességet.

(9) Nincs ilyen korlátozás, ha ugyanarra a tisztségre több
személyt kell megválasztani. Ebben az esetben a szava-
zatok több mint a felét elnyerô jelöltek közül a legtöbb
szavazatot szerzôk tekinthetôk megválasztottnak. Ha az
érvényesen megválasztottak létszáma az adott tisztség
betöltéséhez elôírt létszámot nem éri el, a meg nem vá-
lasztottak között új forduló dönthet.

(10) Érvénytelen az a szavazat, amelybôl nem lehet kétséget
kizáróan megállapítani a szavazó szándékát; az a szava-
zat, amely nem arra jogosulttól származik, továbbá ame-
lyet azMTAtv.-ben, az Alapszabályban vagy az Ügyrend-
ben foglaltak megsértésével adtak le.

(11) A szavazás eredményét a testületi ülés vagy a távollévôk
közötti szavazás levezetô elnöke állapítja meg és hirde-
ti ki.

(12) A döntés ellen esetlegesen emelt azonnali kifogás jogos-
ságáról az ülés résztvevôi döntenek. Távollévôk közötti
(papíralapú, elektronikus) szavazás esetén azonnali kifo-
gást a jegyzôkönyvileg hitelesített szavazás megküldését
követô 24 órán belül lehet elôterjeszteni, amelynek meg-
alapozottságáról a levezetô elnök, a hitelesítô testületi tag
és a levezetô elnök által felkért testületi tag szavazással
dönt. A döntés ellen késôbb csak alapszabály- vagy ügy-
rendsértés esetén emelhetô kifogás.

(13) A titkos szavazáshoz használt szavazólapokat (gépi sza-
vazás és elektronikus szavazás esetén a szavazólapnak
megfelelô elektronikus dokumentációt) a szavazás ered-
ményének kihirdetése és hitelesítése után 15 napon belül
meg kell semmisíteni.

(14) Ahol az MTAtv., az Alapszabály vagy az Ügyrend tes-
tületi szavazásról rendelkezik, ott a papíralapú szavazást
és a vonatkozó rendelkezések alkalmazásával (határo-
zatképesség, titkosság stb.) az elektronikus és gépi sza-
vazást is bele kell érteni azzal, hogy az ülésen történô
elektronikus (és gépi) szavazás során a határozatképes-
ség és a szavazati arányok meghatározása az ülésen tör-
ténô papíralapú titkos vagy a nyílt szavazásra egyébként
irányadó szabályok szerint történik.

III. Tudományos bizottsági tagok választására vonatkozó
külön szabályok

5. §
(1) A tudományos bizottságok tagjainak választása az Alap-
szabály 40. § (4) bekezdésében és az Ügyrend 27. § (3)
bekezdésében, valamint 28. § (3) bekezdésében foglalt
elvek szerint történik, titkosan, papíralapú vagy elektro-
nikus szavazással.

(2) A választás az adott bizottságra nézve nem érvényes
akkor, ha azon a szavazásra jogosultak kevesebb, mint
30%-a vett részt. Ez esetben második fordulót kell tartani,
amely a leadott szavazatok számától függetlenül érvényes.

(3) Bizottsági tag választásakor jelöltnek tekintendôk mind-
azok, akik az Alapszabály és az Ügyrend alapján bizott-
sági taggá választhatók.
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(4) A jelöltek közül – az elôre meghatározott bizottsági hely
kvótakeretein belül – azok tekintendôk megválasztott-
nak, akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapták (a rang-
sor kötelezô érvényû). Ha az érvényesen megválasztottak
létszáma az adott bizottságra elôírt kvótát nem éri el, az
adott bizottságra nézve új fordulót kell tartani. A máso-
dik forduló a leadott szavazatok számától függetlenül ér-
vényes.

A dokumentumot az MTA Közgyûlése a 11/2011. (XII. 5.)
számú határozatával elfogadta

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
DOKTORI SZABÁLYZATÁNAK

MÓDOSÍTÁSA

1. A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Szabály-
zatának (a továbbiakban: szabályzat) 1.§-a helyébe a
következô rendelkezés lép:

„1. §
(1) A Magyar Tudományos Akadémia doktora (Doctor Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae, rövidítve: DSc, a továb-
biakban: az MTA doktora) tudományos cím annak ado-
mányozható, aki
a) magyar állampolgár; vagy
b) külföldi, akinek munkássága igazolhatóan a magyar
tudományhoz kapcsolódik; és aki

c) egyetemi végzettséggel rendelkezik;
d) PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal
rendelkezik;

e) tudományos szakterületének mértékadó hazai és nem-
zetközi körei elôtt elismert, jelentôs visszhangot ki-
váltó kiemelkedô tudományos kutatói munkásságot
fejt ki;

f) az általa mûvelt tudományágat és szakterületet a tudo-
mányos fokozat megszerzését követôen jelentôs ere-
deti tudományos eredménnyel gyarapította, amivel
hozzájárult a tudomány továbbfejlôdéséhez;

g) részt vesz a hazai tudományos közéletben, tagja az
MTA köztestületének;

h) tudományos eredményeit doktori mûben foglalja ösz-
sze;

i) teljesíti a cím megszerzésének a tudományos osztályok
által meghatározott feltételeit.

(2) Külföldön szerzett tudományos fokozat vagy tudományos
cím honosításaként a doktori cím nem ítélhetô oda.”

2. A szabályzat 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a követ-
kezô rendelkezés lép:

„2. §
(3) A doktori eljárásban közremûködô/eljáró szavazati joggal
rendelkezô személyek – ha a jelen szabályzat kivételt nem
állapít meg – csak az MTA rendes és levelezô tagjai, külsô
tagjai és az MTA doktora címmel rendelkezô köztestüle-

ti tagok lehetnek. Szavazati jog nélkül vesznek részt a dok-
tori eljárásban az eljáró testületek fenti címmel vagy fo-
kozattal nem rendelkezô tagjai. A doktori eljárásokkal
kapcsolatos igazgatási, adminisztratív és szervezési fel-
adatokat az MTA Doktori Tanács Titkárságának munka-
társai látják el.

(4) A doktori eljárásban a közremûködôk személyesen vesz-
nek részt: a helyettesítésük nincs megengedve.”

3. A szabályzat 5. § (1) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:

„5. §
(1) A doktori eljárás írásban és szóban folyik: a szóbeli eljá-
rásról a testületi ülés dokumentálására kötelezett személy
írásbeli feljegyzést, jegyzôkönyvet, összefoglalót köteles
készíteni, és azt az iratokhoz mellékelni.”

4. A szabályzat 6. § (1) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:

„6. §
(1) Az MTA Doktori Szabályzatát, a Doktori Tanács Eljárási
Szabályzatát és Ügyrendjét, valamint a Doktori Tanács
Ügyrendi Bizottságának Ügyrendjét, továbbá az MTA tu-
dományos osztályainak doktori eljárásra vonatkozó
ügyrendjét és sajátos követelményrendszerét elfogadásu-
kat követôen az MTA honlapján és – szükség esetén – az
Akadémiai Értesítôben közzé kell tenni.”

5. A szabályzat 7. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„7. §
(1) Az odaítélt doktori cím visszavonásáról a Doktori Tanács
dönt (48. §).

(2) Aki bíróság közügyektôl való jogerôs eltiltó ítéletének ha-
tálya alatt áll, doktori címét nem használhatja, az abból
eredô jogokat nem gyakorolhatja, kötelezettségeit nem tel-
jesítheti.”

6. A szabályzat 8. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„8. §
(1) A doktori eljárásban a közigazgatási eljárás általános sza-
bályai nem alkalmazhatók, a meghozott döntések sem bí-
róság, sem közigazgatási szerv elôtt nem tehetôk vitássá.

(2) A Doktori Tanács bármely határozatának felülvizsgálatára
csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eljárás során a
Doktori Tanács eljárását vagy döntését érdemben befolyá-
soló eljárási szabály sérült. Az erre vonatkozó felülvizsgá-
lati kérelmet a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága vizs-
gálja meg. Ha az Ügyrendi Bizottság eljárási szabálynak
az eljárást érdemben befolyásoló megsértését állapítja meg,
a Doktori Tanács a felülvizsgálattal érintett határozatát ha-
tályon kívül helyezi, és rendelkezik a szabálysértéssel érin-
tett eljárási szakasztól kezdve az eljárás megismétlésérôl
vagy teljesen új eljárás lefolytatásáról. Ellenkezô esetben
az Ügyrendi Bizottság a felülvizsgálati kérelmet elutasítja.

(3) A doktori eljárás során felmerülô etikai vétségek miatt be-
nyújtott kérelmet, valamint az akadémiai Alapszabályban
és Ügyrendben a doktori eljárásokkal kapcsolatban hatás-
körébe utalt kérelmeket az MTA Tudományetikai Bizott-
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sága vizsgálja meg. A Tudományetikai Bizottság határo-
zatának meghozataláig (jogerôre emelkedéséig) a doktori
eljárást a Doktori Tanács elnöke felfüggeszti.

(4) A Doktori Tanács a Tudományetikai Bizottság jogerôs ha-
tározatának kézhezvételét követô elsô ülésén a határozat
ismeretében hozza meg a felfüggesztett eljárás folytatásá-
ra vagy megszüntetésére vonatkozó döntését.”

7. A szabályzat 9. § (1) és (2) helyébe a következô rendel-
kezés lép:

„9. §
(1) A doktori eljárásban közremûködô/eljáró testületek:
a) a Doktori Tanács;
b) a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága;
c) az MTA tudományos osztályai;
d) az MTA tudományos bizottságai;
e) az osztályok doktori bizottságai;
f) a bírálóbizottságok.

(2) A doktori eljárásban egyénileg (is) közremûködô/eljáró
személyek:
a) a Doktori Tanács és az osztályok, bizottságok elnökei,
társelnökei és titkárai;

b) az elôterjesztôk;
c) a hivatalos bírálók;
d) az eseti szakértôk;
e) az MTA Doktori Tanácsa Titkárságának vezetôje és a
szakreferensek.”

8. A szabályzat 10. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„10. §
(1) A Doktori Tanács feladata az MTA doktora cím meg-
szerzésére vonatkozó eljárásban az eljárás szakmai,
ügyrendi és tudományetikai felügyelete és az eljárás
egyes szakaszaiban szükséges döntések meghozatala
azzal, hogy eljárási kifogásról az Ügyrendi Bizottság
dönt, tudományetikai eljárást az MTA Tudományetikai
Bizottsága folytat le.

(2) A Doktori Tanács 22 tagú. A Doktori Tanácsnak az MTA
minden tudományos osztálya részérôl két tagja és két pót-
tagja van.

(3) A Doktori Tanács tagjait és póttagjait az MTA Közgyûlé-
se választja három évre. A tagok egyszer újraválasztha-
tók. A póttagság a tagsággal azonos idôtartamra szól.

(4) A Doktori Tanács tagjait és póttagjait a tudományos osz-
tályok jelölik. A Közgyûlés a tagok és a póttagok szemé-
lyérôl egyszerû szavazattöbbséggel dönt.

(5) Ha a Doktori Tanács tagja lemond, vagy meghal, helyére
a megválasztott póttag lép. Ha egy tanácstag két hónap-
nál hosszabb ideig van akadályozva feladata ellátásában,
helyette a Doktori Tanács elnöke a tudományos osztály
póttagját kéri fel a közremûködésre a megbízás várható
idôtartamának megjelölésével.”

9. A szabályzat 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezô rendelkezés lép:

„12. §
(2) A Doktori Tanács hatáskörébe tartozik a doktori eljárás
három meghatározó döntése:

a) a doktori eljárás lefolytatásának engedélyezése vagy
megtagadása,

b) a nyilvános vita engedélyezése vagy megtagadása,
c) a doktori cím odaítélése vagy megtagadása.
A b) pont szerinti hatáskör (38. §) kivételével e jogkörö-
ket a Doktori Tanács más személyre vagy testületre nem
ruházhatja át.

(3) A Doktori Tanács döntési hatáskörébe tartozik továbbá:
a) az Ügyrendi Bizottság kinevezése,
b) az Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének elfogadása,
c) honosítási kérelmeknek a vonatkozó jogszabály sze-
rinti elbírálása,

d) a tudományos osztályok ügyrendjében megállapított
minimumkövetelmények véleményezése és összehan-
golása,

e) a nyilvánosság korlátozása egyes doktori ügyekben ti-
tokvédelmi okból.”

10. A szabályzat 13. § (3) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:

„13. §
(3) A Doktori Tanács határozatának meghozatalakor kizárólag
„igen” vagy „nem” szavazat adható le. A Doktori Tanács
érvényes döntéséhez a jelen lévô szavazásra jogosultak 50
százalékot meghaladó egynemû szavazata szükséges.”

11. A szabályzat 14. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„14. §
(1) A Doktori Tanács elnökének hatáskörébe tartozik külö-
nösen a Tanács ülésének összehívása, az ülés napirendjé-
nek megállapítása, az elôterjesztôk kijelölése, a tanácsko-
zás vezetése, az oklevelek aláírása és ünnepélyes átadása.

(2) A doktori cím megszerzését tanúsító okiratot az MTA el-
nöke és a Doktori Tanács elnöke – akadályoztatás esetén
társelnöke – írja alá.”

12. A szabályzat 15. § (4) és (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezô rendelkezés lép:

„15. §
(4) Az Ügyrendi Bizottság jogorvoslati fórumként kizárólag
az eljárás szabályszerûségérôl dönt. Döntése a doktori el-
járásban részt vevôkre kötelezô.

(5) Az Ügyrendi Bizottság akkor határozatképes, ha az ülé-
sén mindhárom tagja jelen van. Az Ügyrendi Bizottság
tagjai a döntés meghozatalakor kizárólag „igen” vagy
„nem” szavazatot adhatnak le. Az Ügyrendi Bizottság
döntését szótöbbséggel hozza.”

13. A szabályzat 16. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„16. §
(1) A tudományos osztály és a tudományos bizottság doktori
eljárással kapcsolatos alapvetô feladat- és hatáskörét a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény, valamint az akadémiai Alapszabály és Ügyrend
határozza meg. A doktori eljárást az MTA tudományos
osztályai készítik elô. Feladatuk a (2) bekezdésben felso-
roltakon túlmenôen a tudományos bizottságok habitus-
vizsgálati munkájának szakmai, ügyrendi és tudománye-
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tikai ellenôrzése azzal, hogy eljárási szabálysértés miatt
elôterjesztett kifogásról az Ügyrendi Bizottság dönt, tu-
dományetikai eljárás lefolytatására a Tudományetikai Bi-
zottság jogosult. Az illetékes tudományág és a szakterüle-
tek sajátosságainak megfelelô érdemi követelményeiket
osztályügyrendjükben maguk állapítják meg. Az osztály-
ügyrendek doktori eljárásra vonatkozó részét az érdemi
követelményekre vonatkozó javaslatukkal együtt jóváha-
gyásra a Doktori Tanács elé terjesztik. A Doktori Tanács
a tudományos osztályok követelményeit a Doktori Tanács
Eljárási Szabályzatában és Ügyrendjében rögzíti.

(2) A doktori eljárásban az MTA tudományos osztályainak a
feladata és hatásköre:
döntés
a) a doktori kérelem szempontjából a tudományági ille-
tékességrôl,

b) rövid értekezés benyújtása esetén a doktori eljárás an-
nak alapján való lefolytathatóságáról, továbbá

c) a doktori eljárásban alkalmazható idegen nyelvrôl,
javaslattétel a Doktori Tanácsnak
d) a kérelmezô doktori habitusának, tudományos mun-
kásságának megítélése alapján a doktori eljárás foly-
tatásáról, azaz a doktori mû bírálatra bocsátásáról,

e) a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság személyi ösz-
szetételérôl, továbbá

f) a bírálóbizottság véleménye alapján a doktori cím oda-
ítélésérôl,

(3) A doktori eljárásban a tudományos osztály ülése akkor ha-
tározatképes, ha azon jelen van
a) az ügy összes elôterjesztôje, továbbá
b) a szavazati joggal rendelkezô tagjainak legalább a fe-
le azzal, hogy a szavazásra jogosultak számából le kell
vonni azon tagokat, akikkel szemben az eljárásban
összeférhetetlenség áll fenn.

(4) Az osztály valamennyi kérdésben titkos szavazással dönt,
amely során „igen” vagy „nem” szavazat adható le. Érvé-
nyes döntéshez a jelen lévô szavazásra jogosultak 50 szá-
zalékot meghaladó egynemû szavazata szükséges.”

14. A szabályzat 17. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„17. §
(1) A doktori eljárásban az egyes osztályokhoz tartozó tudo-
mányos bizottságok feladata és hatásköre elsôsorban az
eljárás habitusvizsgálati szakaszára terjed ki, a bírálati sza-
kaszt annyiban érinti, hogy nyilatkoznak az értekezés for-
mai alkalmasságáról, valamint javaslatot tesznek a hivata-
los bírálók és a bírálóbizottság személyi összetételére.
Feladatuk a (2) bekezdésben felsorolt szempontok alapján
a kérelmezô doktori habitusának vizsgálata, azaz tudomá-
nyos munkásságának megítélése és ennek alapján állás-
foglalás és javaslattétel az osztály számára a doktori eljá-
rás bírálati szakaszának lefolytatására vagy elutasítására.

(2) A doktori eljárásban az MTA tudományos bizottságainak
a feladata és hatásköre:
döntés
a) a doktori kérelem szempontjából a szakterületi illeté-
kességrôl,

b) a doktori mû formai alkalmasságáról,
javaslattétel az osztálynak

c) a kérelmezô doktori habitusa, azaz tudományos mun-
kássága alapján a doktori eljárás lefolytatásáról, va-
gyis a doktori mû bírálatra bocsátásáról,

d) a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság személyi ösz-
szetételérôl,

e) a doktori eljárás rövid értekezés alapján való lefoly-
tathatóságáról.

A bizottság az a) pontban meghatározott döntését – inter-
és multidiszciplináris témákban benyújtott pályázat kivé-
telével – átruházhatja a bizottság elnökére.

(3) A doktori eljárásban a tudományos bizottság ülése akkor
határozatképes, ha azon jelen van
a) az ügy összes elôterjesztôje, továbbá
b) a doktori eljárásban szavazati joggal rendelkezô tag-
jainak legalább a fele azzal, hogy a szavazásra jogo-
sultak számából le kell vonni azon tagokat, akikkel
szemben az eljárásban összeférhetetlenség áll fenn.

(4) A tudományos bizottság
a) a doktori habitusról és annak alapján a doktori mû bí-
rálati eljárásra bocsátásáról 1–5 pontos rendszerû sza-
vazással alakítja ki véleményét. A szavazás eredmé-
nye akkor pozitív, ha a pontok száma meghaladja a
szavazásban részt vevôk által adható legnagyobb össz-
pontszám 70%-át.

b) a rövid értekezés alapján lefolytatható eljárás engedé-
lyezésérôl, valamint a többi kérdésben „igen” és
„nem” szavazatokkal dönt. Érvényes döntéshez a sza-
vazásban részt vevôk 50 százalékot meghaladó egy-
nemû szavazata szükséges.

(5) Ha azMTA tudományos osztályai szükségesnek tartják, az
osztályhoz tartozó habitusvizsgálati ügyekkel foglalkozó
külön doktori bizottságot mûködtethetnek, amely a tudo-
mányos bizottság 17. § (2) bekezdésében felsorolt felada-
tait végzi el, és eljárására az akadémiai Alapszabályban a
doktori bizottságokra irányadó szabályokat kell alkalmaz-
ni. Az osztály a doktori bizottság állásfoglalását a tudo-
mányos bizottság állásfoglalásaként veheti figyelembe.”

15. A szabályzat 18. §-ának címe „Inter- és multidiszcipli-
náris eljárási kérelmek” címre módosul.

16. A szabályzat 18. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„18. §
(1) Ha a kérelmezô tudományos teljesítménye és a benyújtott
doktori mû elbírálására több tudományágat jelöl meg
(inter- vagy multidiszciplináris kérelmet nyújt be) a Dok-
tori Tanács két (multidiszciplináris kérelem esetén három)
tudományos osztályt kér fel az eljárásban való illetékes-
ségük megállapítására, valamint illetékesség esetén nyi-
latkozatot kér arról, hogy az eljárás során „befogadó” vagy
„közremûködô” osztály szerepet vállal-e.
a) Ajánlatos, hogy a kérelmezô tudományos munkássá-
gának megítélésében szakmailag leginkább illetékes
tudományos osztály vállalja a „befogadó osztály” sze-
repét. Amennyiben a felkért tudományos osztály úgy
ítéli meg, hogy tudományos illetékessége a kérelmezô
tudományos tevékenységének és a doktori mû témájá-
nak csupán egyes részeire (területére) terjed ki, az el-
járásban a „közremûködô osztály” szerepet jelölheti
meg.
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b) A „befogadó” és a „közremûködô” osztályoknak a
doktori eljárással kapcsolatos hatáskörét és feladatait
az MTA Doktori Tanácsának Eljárási Szabályzata és
Ügyrendje részletezi.

(2) A doktori eljárás habitusvizsgálati szakaszában mindkét
(multidiszciplináris eljárás esetén mindhárom) osztály tu-
dományos (doktori) bizottsága elvégzi a Doktori Szabály-
zat 33. §-ában rögzített feladatokat, nyilatkozik az osztály
követelményeinek teljesítésérôl, és javaslatot tesz az osz-
tálynak az eljárás folytatására vagy elutasítására.

(3) A doktori eljárás habitusvizsgálati szakaszában mindkét
(multidiszciplináris eljárás esetén mindhárom) tudomá-
nyos osztály elvégzi a Doktori Szabályzat 34. §-ában rög-
zített feladatokat, és javaslatot tesz a Doktori Tanácsnak az
eljárás folytatására vagy elutasítására, valamint javaslatot
tesz a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság elnökének és
tagjainak személyére.

(4) A tudományos osztályok javaslatai alapján a Doktori Ta-
nács – kiemelten figyelembe véve az osztályoknak a Dok-
tori Tanácsba delegált képviselôinek véleményét – össze-
állítja a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság névsorát.”

17. A szabályzat 19. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„19. §
(1) A kérelmezônek a doktori mûben foglalt tudományos ered-
ményei részletes érdemi vizsgálatát bírálóbizottság végzi.
A bírálóbizottság folytatja le az elbírálásra benyújtott mû
nyilvános vitáját, azaz a hivatalos bírálók véleményét fi-
gyelembe véve minôsíti a doktori mûvet, az abban foglalt
új eredményeket, a téziseket, valamint a jelölt vitakészsé-
gét. Ennek alapján részletes indoklással alátámasztott ja-
vaslatot terjeszt elô a tudományos osztálynak, valamint a
Doktori Tanácsnak a doktori cím odaítélésérôl.

(2) A bírálóbizottságot a kérelmezô szakterületének és mun-
kásságának megfelelô szakemberek közül az MTA illeté-
kes tudományos osztályának javaslata alapján a Doktori
Tanács bízza meg. A bírálóbizottság kijelölésével az osz-
tály a doktori mûben foglalt tudományos eredmények mi-
nôsítésére vonatkozó szakmai döntési illetékességét a bí-
rálóbizottságra ruházza át.

(3) A bírálóbizottság elnökbôl, titkárból és rajtuk kívül leg-
alább öt, legfeljebb hét tagból áll. Ha az érintett szakterü-
letnek (inter- vagy multidiszciplináris eljárás esetén szak-
területeknek) megfelelô akadémikus vagy az MTA
doktora címmel (vagy a tudomány doktora fokozattal) ren-
delkezô személyekbôl a teljes bírálóbizottság nem hozha-
tó létre, a bírálóbizottsági titkár és tag kivételes esetben
csak PhD- vagy azzal egyenértékû fokozattal rendelkezô
személy is lehet, de a bírálóbizottságban összesen legfel-
jebb két csak PhD-fokozattal rendelkezô személy vehet
részt.

(4) A bírálóbizottság abban az esetben határozatképes, ha el-
nöke, titkára és legalább négy tagja a nyilvános vitán –
annak megkezdésétôl a bírálóbizottság zárt ülésének a vé-
géig – jelen van. Inter- vagy multidiszciplináris eljárás
esetén az illetékes osztályok által javasolt bírálóbizottsá-
gi tagok közül legalább két-két személynek kell jelen len-
nie a határozatképességhez.”

18. A szabályzat 20. §-ának (1), (4) és (5) bekezdése helyé-
be a következô rendelkezés lép:

„20. §
(1) A doktori eljárásban a kérelmezô konkrét tudományos
eredményeinek a bírálóbizottság elôtt és a nyilvános vitán
való bemutatása érdekében a doktori mû részletes érdemi
vizsgálatának elvégzésére hivatalos bírálókat kell meg-
bízni.

(4) Ha az érintett szakterületnek megfelelô akadémikus vagy
MTA doktora címmel rendelkezô személyekbôl a három
bíráló nem állítható ki, a hivatalos bírálattal legfeljebb egy
csak PhD-fokozattal rendelkezô személy is megbízható.

(5) Indokolt esetben hivatalos bírálóként legfeljebb egy kül-
földi szakember is megbízható.”

19. A szabályzat 21. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„21. §
(1) A doktori eljárásban a kérelmezô tudományos tevékenysé-
gének vizsgálatát és annak eredményeit az ügyben eljáró
testület (Doktori Tanács, tudományos osztály, tudományos
bizottság, doktori bizottság) számára – a bírálóbizottság
elôtt lefolytatandó nyilvános vita kivételével – elôterjesz-
tôk mutatják be.

(2) Az elôterjesztô a tudományág/szakterület szerint illetékes
szakember, aki az eljáró testület tagja, ennek hiányában
pedig erre felkért külsô szakértô lehet (2. § (3) bekezdés).
A tudományos bizottságban kivételes esetben, ha az érin-
tett szakterületnek megfelelô akadémikus vagy MTA dok-
tora címmel rendelkezô személyekbôl a két elôterjesztô
nem állítható ki, a feladattal legfeljebb egy csak PhD-
vagy azzal egyenértékû fokozattal rendelkezô személy is
megbízható.

(3) Az elôterjesztôt a Doktori Tanácsban az elnök, az MTA
tudományos osztályán az osztályelnök, a tudományos bi-
zottságban annak elnöke bízza meg a feladat elvégzésével.

(4) A Doktori Tanácsban a doktori ügynek – az (5) bekez-
désben meghatározott kivétellel – egy, a tudományos osz-
tályon egy vagy két, a tudományos bizottságban és a dok-
tori bizottságban két vagy három elôterjesztôje lehet.
Adott ügyben ugyanaz a személy a bizottságban és az osz-
tályon elôterjesztô nem lehet.

(5) A Doktori Tanácsban a szakmailag illetékes tanácstag az
elôterjesztô. Ha a Doktori Tanács tagjai között nincs a tu-
dományág szerint megfelelô elôterjesztônek alkalmas tag,
akkor a feladat ellátására elsôsorban a tudományos osz-
tály tagját vagy a tudományos bizottság elnökét kell fel-
kérni. Inter- vagy multidiszciplináris eljárás esetén vala-
mennyi illetékes osztály egy-egy tanácstagja az
elôterjesztô. Az elôterjesztô munkáját külsô szakértô is se-
gítheti.

(6)Az elôterjesztôk távollétében a doktori ügy nem tárgyal-
ható. Tartós távollét esetén az elnök új elôterjesztôt kér fel.

(7) Indokolt esetben elôterjesztôként legfeljebb egy külföldi
szakember is megbízható.”

20. A szabályzat 22. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„22. §
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(1) A Doktori Tanács elnöke külsô szakértôt bízhat meg
abban az esetben, ha a kérelmezô tudományos teljesítmé-
nyének megítélése
a) a doktori eljárás lefolytatásának engedélyezése,
b) a doktori vitára bocsátás, vagy
c) a doktori cím odaítélése
során az illetékes tudományos osztály vagy bizottság, il-
letve a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság javaslata alap-
ján nem egyértelmû, s az más módon nem tisztázható.

(2) A külsô szakértôt a kérelmezô tudományos munkásságá-
hoz közel álló szakemberek közül az illetékes tudományos
osztály javaslata alapján a Doktori Tanács elnöke kéri fel.
Ha a szakértô feladata a kérelmezô doktori mûvének vé-
leményezésére vonatkozik, akkor a szakértôi véleményt a
kérelmezôvel közölni kell, és lehetôséget kell adni szá-
mára, hogy arra észrevételt tegyen.

(3) Indokolt esetben külsô szakértôként legfeljebb egy kül-
földi szakember is felkérhetô.”

21. A szabályzat 23. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„23. §
(1) A doktori eljárásból – a nyilvános vita kivételével – ki van
zárva, és az érdemi elbírálásban nem mûködhet közre, va-
lamint az ügy tárgyalásakor nem lehet jelen az,
a) akitôl az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el (a
kérdésrôl a Doktori Tanács, illetve felkérésére az
Ügyrendi Bizottság dönt);

b) aki a kérelmezô közeli hozzátartozója vagy hozzátar-
tozója (Polgári Törvénykönyv 685. § b/ pont);

c) aki a kérelmezô közvetlen munkahelyi vezetôje vagy
beosztottja, közvetlen munkatársa azonos szervezeti
egységnél (azonos egységnek számít az azonos tan-
szék, intézeti osztály, kutatócsoport vagy pályázati ku-
tatócsoport, de nem számít annak az egyetem, annak
kara, a kutatóintézet, a múzeum vagy egyéb intéz-
mény);

d) aki háromnál több esetben a kérelmezô társszerzôje a
pályázat témakörében;

e) akinek tudományos cím- vagy fokozatszerzés vagy ha-
bilitáció érdekében benyújtott munkáját a kérelmezô
hivatalos bírálóként véleményezte, vagy annak elbírá-
lásában részt vett;

f) aki tudományos cím- vagy fokozatszerzés során a ké-
relmezô tudományos vezetôje volt, vagy akinek a ké-
relmezô volt a tudományos vezetôje;

(2) Nem lehet hivatalos bíráló és a bírálóbizottság tagja, aki az
eljárás alapjául szolgáló doktori mû által felhasznált bár-
mely munkában a kérelmezô társszerzôje, vagy a kérel-
mezôvel azonos munkahelyen dolgozik az (1) bekezdés
c) pontja szerint.

(3) Az összeférhetetlenség kérdésére az adott ülés elnöke az
ülés kezdetén köteles felhívni az ülésen részt vevôk fi-
gyelmét. Összeférhetetlen személy az ülés elnökének szó-
ban, bírálat, bírálóbizottsági tagság esetén pedig a Dokto-
ri Tanács Titkárságának írásban köteles jelezni az
összeférhetetlenségét és annak okát (36. § (1) bekezdés).
Ha a kérelmezô tartja összeférhetetlennek a kijelölt bírá-
lót vagy bírálóbizottsági tagot, ezt ugyancsak a Doktori

Tanács Titkárságának kell írásban jeleznie (36. § (2) be-
kezdés). Az összeférhetetlenséget – a kérelmezô elôter-
jesztésére vagy hivatalból – a Doktori Tanács állapítja
meg, szükség esetén az Ügyrendi Bizottság véleményét is
kikérve.”

22. A szabályzat 24. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„24. §
(1) A doktori eljárás két egymást követô szakaszból áll, ezek:
a) a habitusvizsgálati és
b) a bírálati
szakasz. A habitusvizsgálati szakaszban a kérelmezô sze-
mélyét, a bírálati szakaszban a doktori mûvét vizsgálják.

(2) A doktori habitusvizsgálat a kérelmezô hazai és nemzet-
közi tudományos munkásságának és teljesítményének a
megítélésére irányuló eljárás, amelyet az MTA szakmai-
lag illetékes tudományos bizottságai és osztályai végeznek,
arra felkért elôterjesztôk értékelése alapján. A habitusvizs-
gálati eljárás a kérelmezô tudományos munkásságának tu-
dományos bizottsági vizsgálatával indul, a tudományos
osztálynak a doktori mû bírálatra bocsátására vagy eluta-
sítására tett javaslatával folytatódik, és a Doktori Tanács
döntésével fejezôdik be.

(3) A doktori bírálati eljárás a kérelmezô doktori mûvében
foglalt tudományos eredményeinek a megítélésére irá-
nyuló eljárás, amelyben a hivatalos bírálók, a bírálóbi-
zottság és a szakmai tudományos közvélemény vesz részt.
A bírálati eljárás a doktori mû bírálatra bocsátásával indul,
a nyilvános vitával folytatódik, és a doktori cím odaítélé-
sével vagy elutasításával zárul.”

23. A szabályzat 25. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„25. §
(1) A doktori eljárás megindítását a kérelmezô kezdeményezi.
(2) A doktori cím megszerzése iránti eljárás megindítását az
kérelmezheti, aki a jelen szabályzat 1. § (1) bekezdésében
foglalt feltételeknek eleget tesz.

(3) A doktori cím megszerzése iránti kérelmet legkorábban
az egyetem által odaítélt PhD- vagy azzal egyenértékû tu-
dományos fokozat megszerzésétôl számított öt év eltelté-
vel lehet benyújtani. Az ötéves várakozási idô alól külö-
nösen indokolt esetben az MTA illetékes tudományos
osztályának javaslata alapján a Doktori Tanács felmentést
adhat. Ebben az esetben a doktori mû rövid értekezés (té-
zises összefoglaló) formájában nem adható be.

(4) A doktori eljárás lefolytatása iránti kérelmet a jelen sza-
bályzat melléklete szerinti formanyomtatványon az MTA
Doktori Tanács Titkárságához kell benyújtani.

(5) A kérelemben meg kell jelölni azt a tudományterületet, tu-
dományágat és tudományszakot, amelynek mûvelésében
elért eredményeivel kívánja a kérelmezô a doktori címet
megszerezni. Ha a jelölt a pályázatát az Alapszabály 24. §
(6) bekezdése figyelembevételével inter- vagy multidisz-
ciplinárisan kívánja elbíráltatni, meg kell neveznie külön
a tudományos munkássága (habitusa) és külön a doktori
mûve szempontjából érintett tudományterületeket, tu-
dományágakat és szakterületeket, valamint az ezekhez tar-
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tozó tudományos osztályokat és doktori eljárásban illeté-
kes tudományos bizottságokat.

(6) A kérelemhez mellékelni kell
a) az egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolatát,
b) a PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat
megszerzését igazoló oklevél másolatát, külföldön
szerzett tudományos fokozat (PhD) esetén az oklevél
közjegyzô által hitelesített másolatát és hivatalos ma-
gyar nyelvû fordítását, továbbá, ha annak honosítása
megtörtént, az arról szóló okiratot,

c) a tudományos pályafutásról szóló önéletrajzot,
d) a kérelmezô által készített doktori mûvet, idegen nyel-
ven benyújtott mû esetén az illetékes osztály arra vo-
natkozó engedélyét,

e) a doktori mû összefoglalóját tartalmazó füzetet (Dok-
tori Tanács Eljárási Szabályzata és Ügyrendje),

f) „Tudományos munkásság összefoglalása” címmel kü-
lön lapon maximum 300 szó (1800 karakter) terjede-
lemben a kérelmezô tudományos munkássága azon ér-
tékeinek az összefoglalását, aminek alapján az MTA
doktora címet elnyerni kívánja,

g) a kérelmezô valamennyi tudományos publikációjának
jegyzékét, külön feltüntetve azon munkákat, melyek a
tudományos fokozat megszerzését követô idôszak ku-
tatói munkájának eredményei, elkülönítve az egyszer-
zôs közleményeket (Doktori Tanács Eljárási Szabály-
zata és Ügyrendje),

h) a kérelmezô tudományos publikációira való hivatko-
zások jegyzékét (a Doktori Tanács Eljárási Szabály-
zata és Ügyrendje),

i) a kérelmezô saját megítélése szerint jelentôsnek vagy
jellemzônek tartott és a tudományos fokozat megszer-
zését követô idôszak eredményeit tartalmazó tudomá-
nyos publikációk közül ötnek egy-egy példányát,

j) a habitusvizsgálathoz szükséges önértékelési adatokat
az illetékes tudományos osztály követelményrendsze-
rében elôírt formában (Doktori Tanács Eljárási Sza-
bályzata és Ügyrendje),

k) az eljárási díj befizetését igazoló iratot, és
l) bármely más anyagot, amelyet az illetékes tudományos
osztály ügyrendjében elôír.

(7) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni az egyetemi vég-
zettséget és a PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos
fokozat megszerzését igazoló oklevelet eredeti példány-
ban az MTA Doktori Tanács Titkárságánál, amely annak
tartalmát és hitelességét megvizsgálja, és az arra vonatko-
zó megállapítását írásban rögzíti a doktori ügyben eljáró
személyek és testületek számára.

(8) Inter- vagy multidiszciplináris pályázatot rövid értekezés
(tézises összefoglaló) alapján nem lehet benyújtani.

(9) Inter- vagy multidiszciplináris pályázat esetén a „befoga-
dó” osztályt a kérelmezô által megjelölt osztályok közül az
osztályok illetékességi nyilatkozata alapján a Doktori Ta-
nács jelöli ki.”

24. A szabályzat 26. § (5)– (7) bekezdése helyébe a követ-
kezô rendelkezés lép:

„26. §
(5) A rövid értekezés kivételes forma. Az MTA tudományos
osztályai – tudományos bizottságaik elôzetes állásfogla-

lásának figyelembevételével – döntenek arról, hogy a ké-
relmezô által már elért, általánosan elismert, kiemelkedô,
nagy hatású tudományos teljesítmények (pl. életmû, tudo-
mányos alkotás) vagy a tudományszakban általános té-
mamûvelési mód alapján a konkrét esetekben a doktori el-
járás lefolytatható-e rövid értekezés alapján. A rövid
értekezéshez külön összefoglalót kell mellékelni.

(6) A doktori mû az illetékes osztály elôzetes engedélye alap-
ján idegen nyelven is benyújtható.

(7) Nem lehet eljárást kezdeményezni olyan mûvel, amelyet
más tudományos cím vagy fokozat megszerzésére már fel-
használtak.”

25. A szabályzat 27. § (1) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:

„27. §
(1) Idegen nyelven benyújtott doktori mû esetén a doktori el-
járás részben vagy egészben idegen nyelven folytatható
le, ha a megjelölt nyelv használatát az MTA illetékes tu-
dományos osztálya engedélyezte. Az engedélyben az osz-
tálynak nyilatkoznia kell arról, hogy csak a doktori mû
idegen nyelvû, vagy az eljárás is, ez utóbbi esetben annak
mely része zajlik idegen nyelven.”

26. A szabályzat 29. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„29. §

(1) Ha a kérelem hiányos – azaz nem felel meg a jelen sza-
bályzat 25. § (6)–(7) bekezdésében felsorolt valamennyi
követelménynek – a hiányok pótlására az MTA Doktori
Tanácsának Titkársága felhívja a kérelmezôt. Nem nyújt-
hatók be hiánypótlás keretében a 25. szakasz (6) bekez-
dés c), d), e), g), h), i), j) és k) pontjában megjelölt mel-
lékletek, valamint a kérelem.

(2) Ha a hiánypótlásra való felhívásnak a kérelmezô a felhí-
vás kézbesítésétôl számított három hónapon belül nem
tesz eleget, az eljárást meg kell szüntetni. E formai okból
hozott megszüntetô határozat nem akadálya annak, hogy
a kérelmezô bármikor új doktori eljárás lefolytatását kérje,
azonban az eljárás díját ismételten be kell fizetnie, a ko-
rábbiét pedig nem igényelheti vissza.”

27. A szabályzat 30. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„30. §
A kérelmezô a doktori eljárás lefolytatására benyújtott kérel-
mét a doktori eljárás bármely szakaszában külön indoklás nél-
kül visszavonhatja. A visszavonási nyilatkozatot írásban kell
benyújtania. A kérelem visszavonása alapján az MTADoktori
Tanácsának elnöke az eljárást megszünteti. A megszüntetés
napjától számított két éven belül új doktori eljárásra nem ke-
rülhet sor. A befizetett eljárási díj visszafizetését a kérelme-
zô nem igényelheti.”

28. A szabályzat 31. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„31. §
(1) Ha a doktori eljárás lefolytatásának formai akadálya nincs,
a Doktori Tanács elnöke a kérelmet és mellékleteit a ké-
relmezô tudományos tevékenysége és a benyújtott mû tár-
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gya alapján az MTA a kérelmezô által megadott tudomá-
nyos osztályának küldi meg, majd annak elnöke azt a
szakterület szerint illetékes tudományos bizottsághoz to-
vábbítja.

(2) A tudományág szerinti illetékesség a tudományos osztály,
a tudományszak szerinti illetékesség a tudományos bi-
zottság illetékességét jelenti. Az MTA tudományos osz-
tályait és tudományos bizottságaikat a tudományági és
szakterületi illetékesség megjelölésével a Doktori Tanács
Eljárási Szabályzata és Ügyrendje sorolja fel.

(3) Az osztály és a bizottság a kérelmet illetôen mérlegeli az
illetékességét.

(4) Az osztály az illetékességérôl a következô döntéseket hoz-
hatja:
a) az osztály az eljárásban való közremûködésre illeté-
kesnek tartja magát: ez esetben megállapítja az érin-
tett szakterülete(ke)t, és kijelöli az eljárás elôkészíté-
sére az illetékes bizottságát,

b) az osztály az eljárásban nem tartja illetékesnek magát,
javaslatot tesz az általa illetékesnek tartott osztályra,
és errôl értesíti a Doktori Tanácsot,

c) az osztály az eljárásban nem tartja magát illetékesnek,
a kérelmet visszaküldi a Doktori Tanácsnak.

(5) A bizottság az illetékességérôl a következô döntéseket
hozhatja:
a) a bizottság az eljárásban való közremûködésre illeté-
kesnek tartja magát, és elindítja a doktori habitusvizs-
gálati eljárást,

b) a bizottság az eljárásban nem tartja magát illetékesnek,
és a kérelmet visszaküldi az osztálynak.

(6) Mind az osztálynak, mind a bizottságnak a megbízás kéz-
hezvételétôl számított 15 napon belül van lehetôsége nyilat-
kozni az illetékesség hiányáról. Inter- és multidiszciplináris
pályázat esetén az osztály határideje 30 nap lehet. Nyilatko-
zat hiányában a felkérést elfogadottnak kell tekinteni.

(7) Az illetékesség a doktori eljárásnak csak a habitusvizsgá-
lati szakaszában mérlegelhetô, a bírálati eljárásra bocsátást
követôen már nem vizsgálható. Hasonlóképpen a tudo-
mányterület, a tudományág és a szakterület a bírálati eljá-
rásra bocsátást követôen már nem változtatható meg.”

29. A szabályzat 32. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„32. §
(1) Azokban az ügyekben, amelyekben az eljárásban való
közremûködésre az MTA tudományos osztályai az illeté-
kességüket valamennyien kizárták, a Doktori Tanács el-
nöke egyeztetô megbeszélést folytat az érintett osztályok
elnökeivel a Doktori Tanács álláspontjának kialakítása vé-
gett. Ha ennek során a Doktori Tanács megállapítja, hogy
az eljárás lefolytatására nincs mód, az eljárásra bocsátást
megtagadja.

(2) Inter- vagy multidiszciplináris eljárási kérelem esetén a
Doktori Tanács elutasítja az eljárásra bocsátást:
a) ha a kérelmezô által megnevezett tudományos osztá-
lyok egyike sem tartja magát illetékesnek az eljárás le-
folytatásában,

b) ha van „befogadó osztály”, de nincs „közremûködô”
osztály, amely a kérelmezô eljárásában illetékesnek
tartja magát. Ilyen esetben a Doktori Tanács felajánl-
ja a kérelmezônek, hogy módosítsa inter- vagy multi-
diszciplináris kérelmét, ennek hiányában az eljárást
megszünteti.

(3) A Doktori Tanács az eljárás lefolytatását megtagadja, ha
arra a doktori eljárásban használni kívánt nyelven – az
MTA illetékes tudományos osztályai szerint – nincs mód.

(4) Az eljárás megtagadásáról szóló határozat ellen érdemi
szakmai szempontokra alapított jogorvoslatnak nincs
helye.”

30. A szabályzat 33. § (2), (3), (4), (5), (7) és (9) bekezdése
helyébe a következô rendelkezés lép:

„33. §
(2) A tudományos bizottság állásfoglalása általában öt, rövid
értekezés benyújtása esetén hat részbôl áll:
a) az illetékes szakterület megjelölése, amelyben a dok-
tori kérelem elbírálható;

b) javaslat az osztály számára a doktori habitusvizsgálat
eredménye alapján a kérelmezô tudományos munkás-
ságának megítélésérôl és a bírálati eljárás lefolytatá-
sáról;

c) vélemény a doktori mû formai alkalmasságáról;
d) nyilatkozat arról, hogy a kérelmezô tudományos telje-
sítménye elér-e olyan kiemelkedô és nagy hatású szin-
tet, amely alapján a doktori eljárás rövid értekezés be-
nyújtásával is lefolytatható;

e) a bírálók és a bírálóbizottság tagjainak kijelölése;
f) nyilatkozat arról, hogy az elôterjesztôk a habitusvizs-
gálathoz kért adatokat tételesen ellenôrizték és érté-
kelték.

(3) A doktori habitusvizsgálat az alábbi három részbôl áll:
a) a publikációs és alkotási tevékenység megítélése,
b) az idézettség vizsgálata,
c) a tudományos közéleti tevékenység értékelése.
Az egyes osztályokra érvényes habitusvizsgálati mini-
mumkövetelményeket az osztályok ügyrendje és ennek
alapján a Doktori Tanács Eljárási Szabályzata és Ügyrend-
je tartalmazza.

(4) A kérelmezô tudományos munkásságának értékelését a
jelen szabályzat 1. § (1) bekezdésének e)–j) pontjában fog-
laltak és az osztályügyrendek alapján kell elvégezni, az
adott osztályra vonatkozó követelményrendszer szerint,
különös tekintettel a kérelmezô azon tudományos ered-
ményeire, amelyek rangos – tudományágtól és szakterü-
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lettôl függô – nemzetközi, illetôleg hazai folyóiratokban
vagy az osztály által elôírt egyéb rangos kiadványokban
jelentek meg, és külön kell értékelni az azokra való hivat-
kozásokat is.

(5) A kérelmezô tudományos munkásságának értékelése
során az osztály ügyrendjének és követelményrendszeré-
nek megfelelôen, tudománymetriai szempontok figye-
lembevételével is értékelik a kérelmezô közleményeit és
az azokra történt hivatkozásokat a 33. § (2) bekezdés f)
pontja értelmében.

(7) A vizsgálat során nem kerül sor a doktori mû érdemi rész-
letes vizsgálatára; a mû formájával és tartalmával csak
annyiban kell foglalkozni, hogy annak alapján megálla-
pítható legyen, hogy
a) a kérelmezô helyesen jelölte-e meg a szakterületet;
b) a doktori mû elbírálásra formailag alkalmas-e;
c) rövid értekezés benyújtása esetén annak alapján az el-
járás lefolytatható-e;

d) kik lehetnek azok a szakmailag illetékes bírálók és bí-
rálóbizottsági tagok, akik leginkább illetékesek a dok-
tori bírálati eljárásban.

(9) Hivatalos bírálónak legalább 5 (3 bíráló és 2 tartalék), a bí-
rálóbizottságba legalább 9 (elnök, titkár, az ô tartalékaik és
5 tag) arra alkalmas szakembert kell megjelölni a 2. § (3),
a 20. § (4) és a 19. § (3) elôírásai szerint, akkor is, ha a tu-
dományos bizottság negatívan ítéli meg a kérelmezô tu-
dományos munkásságát.”

31. A szabályzat 34. § (1) és (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezô rendelkezés lép:

„34. §
(1) A tudományos osztály megtárgyalja a tudományos bizott-
ság állásfoglalását az elôterjesztô(k) javaslata alapján. Az
ülésen részt vesz a tudományos bizottság elnöke vagy
megbízottja. Az osztály értékeli a kérelmezô tudományos
munkásságát, és érdemben indokolt állásfoglalást nyújt be
róla a Doktori Tanácshoz. A Doktori Tanácsnak az osz-
tály állásfoglalásával együtt a tudományos (és doktori) bi-
zottság állásfoglalását is meg kell küldeni.

(2) A tudományos osztály állásfoglalása általában két, rövid
értekezés benyújtása esetén három részbôl áll:
a) javaslat a doktori habitusvizsgálat eredménye alapján
a kérelmezô tudományos munkásságának megítélésé-
rôl és a bírálati eljárás lefolytatásáról;

b) nyilatkozat arról, hogy a kérelmezô tudományos tel-
jesítménye van-e olyan kiemelkedô és nagy hatású,
hogy a doktori eljárás rövid értekezés alapján is le-
folytatható;

c) a bírálók és a bírálóbizottság tagjainak kijelölése.”

32. A szabályzat 35. § (1), (2) és (5) bekezdése helyébe a
következô rendelkezés lép:

„35. §
(1) A Doktori Tanács a kérelemhez tartozó iratok, az MTA
illetékes tudományos bizottságának javaslata és az
illetékes tudományos osztály állásfoglalása alapján dönt a
kérelmezô doktori habitusáról, azaz szakmai személyi
alkalmasságáról (Doktori Szabályzat 1. § (1) bekezdés).
A Doktori Tanács errôl titkos szavazással hozza meg
határozatát.

(2) A Doktori Tanács a kérelmezô doktori cím megszerzésé-
re vonatkozó személyi alkalmasságáról hozott pozitív dön-
tésével egyidejûleg engedélyezi a bírálati eljárás megin-
dítását, és az illetékes osztály javaslatának megfelelôen
megbízza a hivatalos bírálókat és a bírálóbizottságot, s
errôl a kérelmezôt értesíti. A bírálati eljárás lefolytatásá-
nak engedélyezése a doktori mûvet nem minôsíti.

(5) A Doktori Tanács a tudományos osztály fenti megkere-
sésre adott állásfoglalását tárgyaló ülésére meghívja az il-
letékes osztály elnökét vagy az általa kijelölt osztálytagot.
Az ülésen hozott döntés végleges.”

33. A szabályzat 36. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„36. §
(1) A doktori bírálati eljárás a hivatalos bírálók és a bírálóbi-
zottság felkérésével indul. A hivatalos bírálókat a Dokto-
ri Tanács titkára, a bírálóbizottság tagjait a Doktori Ta-
nács Titkárságának vezetôje 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 közremûkö-
désre, a feladatra az osztályok újabb javaslatára a Dokto-
ri Tanácsnak mást kell kijelölnie.

(2) A kérelmezô elfogultságra vagy összeférhetetlenségre hi-
vatkozással kifogásolhatja a hivatalos bírálók és a bíráló-
bizottsági tagok személyérôl szóló határozatot, annak kéz-
hezvételétôl számított 15 napon belül. A kifogást az MTA
Doktori Tanácsa Titkárságának kell bejelenteni. A kifo-
gásról a Doktori Tanács elnöke dönt, aki szükség esetén
annak megalapozottságáról az Ügyrendi Bizottság dönté-
sét kéri. E határidô elteltével kifogás nem nyújtható be.

(3) Ha a felkért hivatalos bírálók közül öten nem vállalják a
bírálati vélemény elkészítését – kivéve, ha a visszautasí-
tások oka összeférhetetlenség – a kérelmezô személyi al-
kalmasságát az osztály és a bizottság bevonásával ismé-
telten tárgyalni kell újabb bírálók megnevezésével.”

34. A szabályzat 37. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:
„37. §

(1) A hivatalos bírálóknak a doktori mûvet a Doktori Tanács
Titkársága küldi meg. Lehetôséget kell biztosítani arra,
hogy ha igénylik, az ügyben rendelkezésre álló iratokat is
megtekinthessék.

(2) A hivatalos bírálók megbízatásuk kézhezvételétôl számí-
tott három hónapon belül tartoznak véleményüket írásban
benyújtani a Doktori Tanács Titkárságához. A határidôt –
a hivatalos bíráló kérelmére – a Doktori Tanács elnöke
egyszer legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja.
Ha a határidô eltelik, és a hivatalos bíráló véleményét nem
nyújtja be, a Doktori Tanács elnöke 15 napon belül visz-
szavonja a megbízást, egyben új hivatalos bírálót bíz meg
a kijelölt tartalék bírálók közül.

(3) A hivatalos bíráló bírálatában részletesen értékeli a doktori
mû tudományos eredményeit, annak újdonságát, érdeme-
it és hiányosságait, valamint azt, hogy hiteles adatokat tar-
talmaz-e. Ennek alapján tételesen nyilatkozik arról, hogy
a mû mely téziseit fogadja el új tudományos eredmény-
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ként, és melyeket nem, végül hogy a doktori mûvet nyil-
vános vitára alkalmasnak tartja-e, avagy nem. A bírálónak
bírálatában a doktori cím odaítélésérôl még nem kell nyi-
latkoznia, erre csak a nyilvános vita végén kerül sor. A bí-
rálónak jogában áll, hogy az egyes tézisekrôl és a mû el-
fogadásáról alkotott véleményét a nyilvános vita során
megváltoztassa, és errôl a vita végén nyilatkozzon.

(4) A hivatalos bírálói véleményeket a kérelmezônek meg kell
küldeni, aki a véleményekben foglaltakra három hónapon
belül írásban köteles válaszolni. A Doktori Tanács elnöke
kérelemre a határidôt legfeljebb egyszer meghosszabbít-
hatja. A határidô elmulasztása esetén a doktori eljárás au-
tomatikusan megszûnik.”

35. A szabályzat 38. § (3) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:

„38. § (3) A nyilvános vitára bocsátást megtagadó határozat
ellen érdemi szakmai szempontokra alapított jogorvoslatnak
nincs helye, csupán eljárási jogsértésre hivatkozva lehet jog-
orvoslatot elôterjeszteni a határozat ellen.”

36. A szabályzat 39. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„39. §
(1) A doktori mûvet és a hivatalos bírálói véleményeket a
Doktori Tanács Titkársága legkésôbb 30 nappal a nyilvá-
nos vita elôtt a bírálóbizottság valamennyi tagjának meg-
küldi.

(2) A doktori eljárásra bocsátott mûvet az MTA Doktori Ta-
nácsának Titkársága a vita elôtt legalább 30 nappal nyil-
vánosan elérhetôvé teszi az MTA honlapján.”

37. A szabályzat 40. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„40. §
(1) A nyilvános vitára bocsátott doktori mûvel vagy az abban
foglalt tudományos tézisekkel szemben – elôzetesen írás-
ban, vagy a nyilvános vita során szóban – bárki támaszt-
hat szakmai kifogást (érdemi kifogás).

(2) Ha a bírálóbizottság valamely tagjának szakmai fenntartá-
sa van az elbírálás tárgyát képezô tudományos eredmé-
nyekkel kapcsolatban, azt érdemi kifogásként tartozik leg-
késôbb a nyilvános vitán írásban vagy szóban elôterjeszteni.

(3) A nyilvános vita után érdemi szakmai kifogás már nem
terjeszthetô elô.”

38. A szabályzat 41. § (2) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:

„41. §
(2) A doktori védés az alábbi, idôben szorosan egymást kö-
vetô négy részbôl áll:
a) a bírálóbizottság zárt ülése a nyilvános vita elôtt,
b) a nyilvános vita,
c) a bírálóbizottság zárt ülése a nyilvános vita után,
d) a bírálóbizottság döntésének kihirdetése.”

39. A szabályzat 42. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„42. §
(1) A nyilvános vita elôtti zárt ülésen a bírálóbizottság elnö-
ke megállapítja, hogy a nyilvános vita lefolytatható-e, azaz
a jelölt, a bírálók és a bírálóbizottság tagjai az elôírt szám-
ban és összetételben megjelentek-e. A bírálóbizottság
akkor határozatképes, ha abból legalább hat fô, közöttük
az elnök és a titkár jelen van. A hivatalos bírálók közül
legfeljebb egy hiányozhat, de negatív bírálatot adott bírá-
ló távollétében a nyilvános vita nem folytatható le.
Amennyiben a negatív véleményt adott bíráló a vitán nem
jelenik meg, a vitát el kell halasztani, és ha kellô módon
nem indokolja a távolmaradását, helyette új bíráló kijelö-
lését kell kezdeményezni.

(2) Ha a vitának törvényes akadálya van, az elnök a nyilvános
vita helyszínén bejelenti az elhalasztását az indok pontos
megjelölésével, majd az összejövetelt berekeszti.”

40. A szabályzat 43. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„43. §
(1) A nyilvános vita helyét és idôpontját az MTA Doktori Ta-
nácsának Titkársága tûzi ki, s azt megelôzôen 30 nappal az
MTA honlapján meghirdeti, továbbá az illetékes tudomá-
nyos osztály és a tudományos bizottság tagjainak meghí-
vót küld a tézisekkel együtt. Az érintett egyetemeket és
kutatóintézeteket a nyilvános védésrôl az MTA honlapján
keresztül tájékoztatja. Mások meghívásáról a kérelmezô
gondoskodhat.

(2) A nyilvános vitát a bírálóbizottság elnöke vezeti.
(3) A nyilvános vitán a kérelmezô tudományos eredményei-
nek lényegét, téziseit szabad elôadásban ismerteti. Ezt kö-
vetôen a bírálók ismertetik a bírálatukat.

(4) A nyilvános vita során bárki elmondhatja véleményét a
kérelmezô doktori mûvérôl, annak tudományos tételeirôl.

(5) A nyilvános vita során a kérelmezônek érdemi választ kell
adnia a hivatalos bírálatokra és valamennyi érdemi kér-
désre és kifogásra, a hivatalos bírálóknak pedig nyilat-
kozniuk kell arról, hogy a jelölt bírálatukra adott válaszát
elfogadják-e. A hivatalos bírálóknak a vita végén nyilat-
kozniuk kell arról, hogy elfogadják-e a doktori mûben le-
fektetett új eredményeket vagy egy részüket, és ennek
alapján javasolják-e a doktori cím odaítélését, vagy nem.”

41. A szabályzat 44. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„44. §
(1) A nyilvános vita utáni zárt ülés a vita általános értékelésé-
vel kezdôdik, különös figyelemmel a hivatalos bírálók vé-
leményére, javaslatára és a jelölt válaszaira. A bírálóbizott-
ság szükség esetén meghívhatja és meghallgathatja a zárt
ülésen a hivatalos bírálókat is. Ezt követôen a bírálóbizott-
ság a doktori cím odaítélésérôl titkos szavazással 1–5 pon-
tig terjedô értékû szavazatokkal dönt. A bírálóbizottság
minden tagját azonos szavazati jog illeti meg. A bírálóbi-
zottság a doktori cím odaítélését abban az esetben javasol-
hatja, ha a pontok száma meghaladja a szavazásban részt
vevôk által adható legnagyobb összpontszám 70%-át.
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(2) A szavazás után a bírálóbizottság a döntést és annak in-
doklását – a titkár közremûködésével – jegyzôkönyvben
rögzíti. A jegyzôkönyvnek tételesen tartalmaznia kell,
hogy a bírálóbizottság a jelölt mely téziseit fogadta el, és
melyeket nem; továbbá, hogy melyek azok az új tudomá-
nyos eredmények a doktori mûben, amelyekkel a jelölt
elôrevitte a tudományt.

(3) A bírálóbizottság állásfoglalását a vita után nyilvánosan
közli, és tételesen indokolja.”

42. A szabályzat 45. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„45. §
(1) A bírálóbizottság a jegyzôkönyvben rögzített, a szavazati
eredménnyel összhangban álló részletes indoklással ellá-
tott állásfoglalását a Doktori Tanács Titkárságának a vitát
követô három napon belül átadja, amit a Titkárság hala-
déktalanul továbbít az illetékes tudományos osztálynak.

(2) Az illetékes tudományos osztály megvizsgálja a bírálóbi-
zottság állásfoglalását. Amennyiben ügyrendi vagy tudo-
mányetikai kifogás nem merül fel, a tudományos osztály
a bírálóbizottság döntését felterjeszti a Doktori Tanácshoz
elfogadásra. Ha ügyrendi vagy tudományetikai kifogás
merül fel, a tudományos osztály ügyrendi kérdésben a
Doktori Tanács Ügyrendi Bizottságához, etikai kérdésben
az MTA Tudományetikai Bizottságához fordul, és az errôl
szóló határozatát megküldi a Doktori Tanácsnak.

(3) A Doktori Tanács a bírálóbizottság javaslatának és az il-
letékes tudományos osztály véleményének mérlegelésé-
vel határoz a doktori cím odaítélésérôl. Ha a Doktori Ta-
nács megállapítja, hogy az eljárás a szabályoknak
megfelelôen, a tudományetikai követelmények megtartá-
sával történt és a szakmai állásfoglalás egyértelmû, dönt a
cím odaítélésérôl.

(4) Ha a Doktori Tanács döntése eltér a tudományos osztály
állásfoglalásától, a Doktori Tanácsnak az ügyben hozott
határozata nem végleges, hanem közbensô határozat.
A Doktori Tanács a végleges határozatának a meghozata-
la elôtt a tudományos osztály újbóli állásfoglalását kéri.
Ha az álláspontok ezt követôen egyezôek, a Doktori Ta-
nács közbensô határozata véglegessé válik. Ha a vélemé-
nyeltérés továbbra is fennáll, a Doktori Tanács végleges
álláspontja kialakítása elôtt meghallgathatja a bírálóbi-
zottságot, a bírálókat, illetôleg külsô szakértôi véleményt
is kérhet a kérelmezô doktori mûvérôl. A doktori mûrôl
készült szakértôi véleményt az Alapszabály 24. § (7) be-
kezdése értelmében ismertetnie kell a kérelmezôvel, és le-
hetôséget kell adni számára, hogy arra válaszoljon. A vé-
leményeltérés indokaitól függôen a Doktori Tanács
ügyrendi kérdésben kikéri az Ügyrendi Bizottság, tudo-
mányetikai kérdésben a Tudományetikai Bizottság véle-
ményét, és mindezek alapján hozza meg végleges dönté-
sét, amelyet részletesen indokolni tartozik.

(5) Az MTA doktora cím elnyerését igazoló oklevél átadásá-
ra – ünnepélyes körülmények között – évente egyszer
kerül sor. Az oklevelet az MTA elnöke (akadályoztatása
esetén megbízottja) és a Doktori Tanács elnöke (akadá-
lyoztatása esetén a Doktori Tanács társelnöke) adja át.

(6) Az MTA doktora cím elnyerését a Doktori Tanács –
Ügyrendjében meghatározott módon – nyilvánosságra
hozza.

(7) A doktori cím odaítélését megtagadó határozat ellen ér-
demi szakmai szempontokra alapított jogorvoslatnak nincs
helye.

(8) Ha a Doktori Tanács a doktori címet nem ítéli oda, e ha-
tározat meghozatalától számított három éven belül a ké-
relmezô újabb doktori eljárást nem kezdeményezhet.”

43. A szabályzat 46. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„46. §
(1) A doktori eljárás során bárki írásba foglalt és indoklással
ellátott kifogást jelenthet be jogszabálysértés vagy az el-
járás eredményét alapvetôen befolyásoló eljárási szabály-
sértés miatt a Doktori Tanácshoz vagy az Ügyrendi Bi-
zottsághoz. Eljárási kifogásról az Ügyrendi Bizottság
dönt.

(2) Érdemi határozattal befejezett doktori ügyben a határozat
meghozatala után 15 naptári nap elteltével eljárási kifogás
nem terjeszthetô elô.

(3) Az eljárási kifogás nem terjedhet ki tudományos tétel vagy
teljesítmény szakmai értékelésére.

(4) Az eljárás valamely cselekményének szabályosságát vagy
szabálytalanságát megállapító döntés nem tekinthetô ál-
lásfoglalásnak valamely tudományos eredmény szakmai
értékét illetôen.

(5) Az Ügyrendi Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak nincs
helye.”

44. A szabályzat 47. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„47. §
Ha a kérelmezô az eljárás során elhalálozik, az eljárást álta-
lában meg kell szüntetni. Kivételt képez, ha a halálesetkor a
doktori mû nyilvános védése már megtörtént, és a bírálóbi-
zottság javasolja a cím odaítélését – ez esetben a címet a Dok-
tori Tanácsnak oda kell ítélnie.”

45. A szabályzat 48. § (1)–(4) bekezdése helyébe a követ-
kezô rendelkezés lép:

„48. §
(1) Ha bizonyítást nyert, hogy az odaítélt doktori címet vagy
azzal egyenértékû tudományos fokozatot annak jogosult-
ja úgy szerezte meg, hogy részben vagy egészben sajátja-
ként mutatta be más szellemi alkotását, vagy mûvében
hamis, esetleg hamisított adatokat használt, és a doktori
ügyben eljáró testületet vagy személyt megtévesztette,
vagy tévedésben tartotta, a címet vissza kell vonni. Az
Ügyrendi Bizottság véleménye alapján eljáró testület a
Doktori Tanács. A doktori cím visszavonása iránti eljárás
csak élô személlyel szemben kezdeményezhetô.

(2) A doktori cím visszavonása iránti eljárást bárki kezdemé-
nyezheti, ha az (1) bekezdésben foglaltakat igazolja vagy
valószínûsíti. Ha az ügyben jogerôs bírói ítéletet hoztak, a
Doktori Tanács eljárása során köteles azt figyelembe venni.

(3) A doktori cím visszavonása iránti eljárásban szakértô bíz-
ható meg, és meg kell hallgatni az érdekeltet. A Doktori
Tanács elnöke köteles az MTA illetékes tudományos osz-
tálya és az Ügyrendi Bizottság határozatát kérni arról,
hogy az (1) bekezdésben foglaltak ténylegesen megálla-
píthatók-e a cím birtokosáról. Ha ez nem kétséges, a dok-
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tori cím (fokozat) visszavonásáról a Doktori Tanács dönt.
Ha az érdekelt meghallgatása az eljárás megindításától
számított hat hónapon belül nem lehetséges, a Doktori Ta-
nács e meghallgatás mellôzésével is jogosult érdemi dön-
téshozatalra.

(4) A Doktori Tanács ülésén doktori cím visszavonása ügyé-
ben az elôterjesztô az Ügyrendi Bizottság elnöke. A cím
visszavonásáról a Doktori Tanács dönt.”

46. A szabályzat 49. § (1) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:

„49. §
(1) A doktori eljárás adatairól és a Doktori Tanács határoza-
tairól a Doktori Tanács Titkársága nyilvántartást vezet. A
doktori cím megszerzéséért benyújtott mûvek címét, ada-
tait, továbbá a megszerzett doktori cím birtokosait –
mûvükre utaló adatokkal – a Doktori Tanács Titkársága
az Akadémiai Értesítôben teszi közzé.”

47. A szabályzat 50. § (1) bekezdés helyébe a következô
rendelkezés lép:

„50. §
(1) Az elbírálásra benyújtott doktori mûnek és az arról készí-
tett hivatalos bírálói véleményeknek, a kérelmezô vála-
szának, valamint a nyilvános védés jegyzôkönyvének egy-
egy példányát az MTA Könyvtárában kell elhelyezni,
valamint biztosítani ezek elektronikus úton való hozzá-
férhetôségét a Doktori Tanács Eljárási Szabályzatában és
Ügyrendjében meghatározott módon. Ezekrôl az MTA
Könyvtára a Doktori Tanács Titkárságának iratkezelési
szabályzata alapján ad tájékoztatást. Sikertelen pályázat
esetén a doktori mû közzétételét vissza kell vonni.”

48. A szabályzat 51. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„51. §
A doktori eljárásban díjazás illeti meg a szakértôt, a hivatalos
bírálót és a bírálóbizottság tagjait. A díjazás mértékét és az
eljárási díjakat az MTA fôtitkára állapítja meg.”

49. A szabályzat 52. §-a helyébe a következô rendelkezés
lép:

„52. §
Jelen, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt sza-
bályzatot a Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése
2011. december 5-i ülésnapján fogadta el azzal, hogy a 2009.
október 4-én hatályba lépett Doktori Szabályzat egyidejûleg
hatályát veszti.
Jelen, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabály-
zat rendelkezéseit 2011. december 6. napjától kell alkalmazni
azzal, hogy az e szabályzat hatálybalépésekor folyamatban
lévô ügyeket – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény 2009. április 6-tól hatályos rendelkezé-
seivel is összhangban – az eljárás megindításakor hatályos
Doktori Szabályzatban foglaltak szerint kell lefolytatni.”

Az MTA Közgyûlésének 11/2011. (XII. 5.) számú
határozatával elfogadott módosításokkal egységes

szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémia
Doktori Szabályzata

I. FEJEZET

ALAPELVEK
A doktori cím adományozásának feltételei

1. §

(1) A Magyar Tudományos Akadémia doktora (Doctor Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae, rövidítve: DSc, a továb-
biakban: az MTA doktora) tudományos cím annak ado-
mányozható, aki
a) magyar állampolgár; vagy
b) külföldi, akinek munkássága igazolhatóan a magyar
tudományhoz kapcsolódik; és aki

c) egyetemi végzettséggel rendelkezik;
d) PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal
rendelkezik;

e) tudományos szakterületének mértékadó hazai és nem-
zetközi körei elôtt elismert, jelentôs visszhangot ki-
váltó kiemelkedô tudományos kutatói munkásságot
fejt ki;

f) az általa mûvelt tudományágat és szakterületet a tudo-
mányos fokozat megszerzését követôen jelentôs ere-
deti tudományos eredménnyel gyarapította, amivel
hozzájárult a tudomány továbbfejlôdéséhez;

g) részt vesz a hazai tudományos közéletben, tagja az
MTA köztestületének;

h) tudományos eredményeit doktori mûben foglalja ösz-
sze;

i) teljesíti a cím megszerzésének a tudományos osztályok
által meghatározott feltételeit.

(2) Külföldön szerzett tudományos fokozat vagy tudományos
cím honosításaként a doktori cím nem ítélhetô oda.

Szervezeti alapelvek
2. §

(1) Az MTA doktora tudományos cím megszerzéséért indí-
tott eljárás (a továbbiakban: doktori eljárás) folyamán a
tudományos tevékenység megítélésének bármely kérdé-
sérôl érdemi döntést csak testület hozhat, titkos szavazás-
sal, a többségi elv alapján.

(2) Az MTA doktora cím odaítélésérôl kizárólag a Magyar
Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa (a továbbiakban:
Doktori Tanács) dönthet.

(3) A doktori eljárásban közremûködô/eljáró szavazati joggal
rendelkezô személyek – ha a jelen szabályzat kivételt nem
állapít meg – csak az MTA rendes és levelezô tagjai, külsô
tagjai és az MTA doktora címmel rendelkezô köztestüle-
ti tagok lehetnek. Szavazati jog nélkül vesznek részt a dok-
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tori eljárásban az eljáró testületek fenti címmel vagy fo-
kozattal nem rendelkezô tagjai. A doktori eljárásokkal
kapcsolatos igazgatási, adminisztratív és szervezési fel-
adatokat az MTA Doktori Tanács Titkárságának munka-
társai látják el.

(4) A doktori eljárásban a közremûködôk személyesen vesz-
nek részt: a helyettesítésük nincs megengedve.

Eljárási alapelvek
3. §

(1) Az MTA doktora tudományos cím (a továbbiakban: dok-
tori cím) a jelen szabályzat szerint lefolytatott doktori el-
járásban ítélhetô oda.

(2) A doktori eljárás kérelemre indul. A kérelmet az nyújt-
hatja be, aki a doktori címet megszerezni kívánja (a to-
vábbiakban: kérelmezô).

(3) A kérelmezô az eljárás kezdeményezésével elismeri, és
kötelezônek fogadja el a doktori eljárás lefolytatására a
jelen szabályzatot és az ahhoz tartozó szabályokat.

(4) A doktori eljárásban a kérelmezô személyesen jár el: más
nem képviselheti.

(5) A kérelmezô a tudományos munkásságát, teljesítményét,
az azt tanúsító tényeket maga tartozik bemutatni és iga-
zolni. A kérelmezô más szellemi alkotását sajátjaként nem
tüntetheti fel; köteles egyértelmûen elkülöníteni saját ered-
ményeit másokéitól. Kétség esetén köteles bizonyítani,
hogy melyek a saját tudományos munkásságának elemei,
melyek a saját tudományos eredményei.

4. §

(1) A doktori eljárásban a közremûködôk érdek nélkül, befo-
lyásmentesen, pártatlanul, elfogulatlanul, kizárólag tudo-
mányos ismereteik és meggyôzôdésük alapján járnak el.

(2) A doktori eljárásban közremûködôket érdemi döntéseik
meghozatalában bíróság vagy közigazgatási szerv dönté-
se vagy fegyelmi határozat nem köti.

(3) Sem a kérelmezô, sem más nem befolyásolhatja a dokto-
ri ügyben eljáró testületeket és személyeket véleményük
kialakításában és döntésük meghozatalában.

(4) A doktori ügyben eljáró testületek tagjai akkor jogosultak
szavazásra, ha az ülésen az ügy tárgyalásakor mindvégig
jelen vannak.

5. §

(1) A doktori eljárás írásban és szóban folyik: a szóbeli eljá-
rásról a testületi ülés dokumentálására kötelezett személy
írásbeli feljegyzést, jegyzôkönyvet, összefoglalót köteles
készíteni, és azt az iratokhoz mellékelni.

(2) A doktori cím megszerzésérôl közhiteles okiratot kell ki-
állítani.

6. §

(1) Az MTA Doktori Szabályzatát, a Doktori Tanács Eljárási
Szabályzatát és Ügyrendjét, valamint a Doktori Tanács
Ügyrendi Bizottságának Ügyrendjét, továbbá az MTA tu-
dományos osztályainak doktori eljárásra vonatkozó

ügyrendjét és sajátos követelményrendszerét elfogadásu-
kat követôen az MTA honlapján és – szükség esetén – az
Akadémiai Értesítôben közzé kell tenni.

(2) A doktori eljárás – az eljáró testületek zárt tanácskozása
kivételével – nyilvános. A nyilvánosság korlátozható, ha
titokvédelmi okból indokolt. A titokvédelem indokoltságát
a kérelmezô köteles igazolni.

(3) A kérelmezô a doktori ügyében keletkezett iratokba a
Doktori Tanács Eljárási Szabályzatában és Ügyrendjében
meghatározott módon jogosult betekinteni.

7. §

(1) Az odaítélt doktori cím visszavonásáról a Doktori Tanács
dönt (48. §).

(2) Aki bíróság közügyektôl való jogerôs eltiltó ítéletének ha-
tálya alatt áll, doktori címét nem használhatja, az abból
eredô jogokat nem gyakorolhatja, kötelezettségeit nem tel-
jesítheti.

8. §

(1) A doktori eljárásban a közigazgatási eljárás általános sza-
bályai nem alkalmazhatók, a meghozott döntések sem bí-
róság, sem közigazgatási szerv elôtt nem tehetôk vitássá.

(2) A Doktori Tanács bármely határozatának felülvizsgálatá-
ra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eljárás során
a Doktori Tanács eljárását vagy döntését érdemben befo-
lyásoló eljárási szabály sérült. Az erre vonatkozó felül-
vizsgálati kérelmet a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága
vizsgálja meg. Ha az Ügyrendi Bizottság eljárási szabály-
nak az eljárást érdemben befolyásoló megsértését állapít-
ja meg, a Doktori Tanács a felülvizsgálattal érintett hatá-
rozatát hatályon kívül helyezi, és rendelkezik a
szabálysértéssel érintett eljárási szakasztól kezdve az el-
járás megismétlésérôl vagy teljesen új eljárás lefolytatá-
sáról. Ellenkezô esetben az Ügyrendi Bizottság a felül-
vizsgálati kérelmet elutasítja.

(3) A doktori eljárás során felmerülô etikai vétségek miatt be-
nyújtott kérelmet, valamint az akadémiai Alapszabályban
és Ügyrendben a doktori eljárásokkal kapcsolatban hatás-
körébe utalt kérelmeket az MTA Tudományetikai Bizott-
sága vizsgálja meg. A Tudományetikai Bizottság határo-
zatának meghozataláig (jogerôre emelkedéséig) a doktori
eljárást a Doktori Tanács elnöke felfüggeszti.

(4) A Doktori Tanács a Tudományetikai Bizottság jogerôs ha-
tározatának kézhezvételét követô elsô ülésén a határozat
ismeretében hozza meg a felfüggesztett eljárás folytatásá-
ra vagy megszüntetésére vonatkozó döntését.

II. FEJEZET
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AZ ELJÁRÓ SZERVEZETEK

A doktori ügyben eljáró testületek és személyek
9. §

(1) A doktori eljárásban közremûködô/eljáró testületek:
a) a Doktori Tanács;
b) a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága;
c) az MTA tudományos osztályai;
d) az MTA tudományos bizottságai;
e) az osztályok doktori bizottságai;
f) a bírálóbizottságok.

(2) A doktori eljárásban egyénileg (is) közremûködô/eljáró
személyek:
a) a Doktori Tanács és az osztályok, bizottságok elnökei,
társelnökei és titkárai;

b) az elôterjesztôk;
c) a hivatalos bírálók;
d) az eseti szakértôk;
e) az MTA Doktori Tanácsa Titkárságának vezetôje és a
szakreferensek.

(3) A doktori eljárásban az igazgatási és végrehajtási felada-
tokat az MTA Doktori Tanácsának Titkársága látja el.

A Doktori Tanács
10. §

(1) A Doktori Tanács feladata az MTA doktora cím megszer-
zésére vonatkozó eljárásban az eljárás szakmai, ügyrendi és
tudományetikai felügyelete és az eljárás egyes szakasza-
iban szükséges döntések meghozatala azzal, hogy eljárási
kifogásról az Ügyrendi Bizottság dönt, tudományetikai el-
járást az MTA Tudományetikai Bizottsága folytat le.

(2) A Doktori Tanács 22 tagú. A Doktori Tanácsnak az MTA
minden tudományos osztálya részérôl két tagja és két pót-
tagja van.

(3) A Doktori Tanács tagjait és póttagjait az MTA Közgyûlé-
se választja három évre. A tagok egyszer újraválasztha-
tók. A póttagság a tagsággal azonos idôtartamra szól.

(4) A Doktori Tanács tagjait és póttagjait a tudományos osz-
tályok jelölik. A Közgyûlés a tagok és a póttagok szemé-
lyérôl egyszerû szavazattöbbséggel dönt.

(5) Ha a Doktori Tanács tagja lemond, vagy meghal, helyére
a megválasztott póttag lép. Ha egy tanácstag két hónap-
nál hosszabb ideig van akadályozva feladata ellátásában,
helyette a Doktori Tanács elnöke a tudományos osztály
póttagját kéri fel a közremûködésre a megbízás várható
idôtartamának megjelölésével.

11. §

A Doktori Tanács megválasztása után tagjai közül – titkos
szavazással – megválasztja elnökét, társelnökét és titkárát.

A Doktori Tanács hatásköre
12. §

(1) A Doktori Tanács dolgozza ki az MTA Doktori Szabály-
zatát, amelyet a Közgyûlés fogad el, továbbá Eljárási Sza-

bályzatát és Ügyrendjét, amelyet az MTA Elnöksége
fogad el.

(2) A Doktori Tanács hatáskörébe tartozik a doktori eljárás
három meghatározó döntése:
a) a doktori eljárás lefolytatásának engedélyezése vagy
megtagadása,

b) a nyilvános vita engedélyezése vagy megtagadása,
c) a doktori cím odaítélése vagy megtagadása.
A b) pont szerinti hatáskör (38. §) kivételével e jogkörö-
ket a Doktori Tanács más személyre vagy testületre nem
ruházhatja át.

(3) A Doktori Tanács döntési hatáskörébe tartozik továbbá:
a) az Ügyrendi Bizottság kinevezése,
b) az Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének elfogadása,
c) honosítási kérelmeknek a vonatkozó jogszabály sze-
rinti elbírálása,

d) a tudományos osztályok ügyrendjében megállapított
minimumkövetelmények véleményezése és összehan-
golása,

e) a nyilvánosság korlátozása egyes doktori ügyekben ti-
tokvédelmi okból.

A Doktori Tanács mûködése
13. §

(1) A Doktori Tanács a munkáját zárt ülésein végzi, és az
ügyeket elôterjesztés alapján tárgyalja.

(2) A Doktori Tanács ülése valamely konkrét ügyben akkor
határozatképes, ha azon az összeférhetetlenség miatt ki
nem zárt tagjainak több mint a fele jelen van. Mindegyik
tisztségviselônek és tagnak egyenlô szavazata van.

(3) A Doktori Tanács határozatának meghozatalakor kizárólag
„igen” vagy „nem” szavazat adható le. A Doktori Tanács
érvényes döntéséhez a jelen lévô szavazásra jogosultak 50
százalékot meghaladó egynemû szavazata szükséges.

14. §

(1) A Doktori Tanács elnökének hatáskörébe tartozik külö-
nösen a Tanács ülésének összehívása, az ülés napirendjé-
nek megállapítása, az elôterjesztôk kijelölése, a tanácsko-
zás vezetése, az oklevelek aláírása és ünnepélyes átadása.

(2) A doktori cím megszerzését tanúsító okiratot az MTA el-
nöke és a Doktori Tanács elnöke – akadályoztatás esetén
társelnöke – írja alá.

A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága
15. §

(1) A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban
Ügyrendi Bizottság) három tagból áll. Elnökét és két tag-
ját a Doktori Tanács a Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tályának javaslata alapján akadémikus vagy MTA doktora
címmel (vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal)
rendelkezô köztestületi tagok közül választja háromévi
idôtartamra. A bizottsági tagság a hároméves megbízás le-
jártát követôen egy alkalommal megújítható. Az Ügyren-
di Bizottság tagja nem lehet egyidejûleg a Doktori Tanács
tagja.
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(2) Az Ügyrendi Bizottság az Ügyrendjét maga dolgozza ki,
és azt a Doktori Tanács fogadja el.

(3) Az Ügyrendi Bizottság kizárólag a doktori eljárás sza-
bályszerûségét vizsgálja, az azt kifogásoló bejelentések
alapján. Saját kezdeményezésére az Ügyrendi Bizottság
nem jár el.

(4) Az Ügyrendi Bizottság jogorvoslati fórumként kizárólag
az eljárás szabályszerûségérôl dönt. Döntése a doktori el-
járásban részt vevôkre kötelezô.

(5) Az Ügyrendi Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésén
mindhárom tagja jelen van. Az Ügyrendi Bizottság tagjai
a döntés meghozatalakor kizárólag „igen” vagy „nem” sza-
vazatot adhatnak le. Az Ügyrendi Bizottság döntését szó-
többséggel hozza.

(6) Az Ügyrendi Bizottság igazgatási-titkársági feladatait az
MTA Titkárságának Jogi és Igazgatási Fôosztálya látja el.

Az MTA tudományos osztályai
16. §

(1) A tudományos osztály és a tudományos bizottság doktori
eljárással kapcsolatos alapvetô feladat- és hatáskörét a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény, valamint az akadémiai Alapszabály és Ügyrend
határozza meg. A doktori eljárást az MTA tudományos
osztályai készítik elô. Feladatuk a (2) bekezdésben felso-
roltakon túlmenôen a tudományos bizottságok habitus-
vizsgálati munkájának szakmai, ügyrendi és tudománye-
tikai ellenôrzése azzal, hogy eljárási szabálysértés miatt
elôterjesztett kifogásról az Ügyrendi Bizottság dönt, tu-
dományetikai eljárás lefolytatására a Tudományetikai Bi-
zottság jogosult. Az illetékes tudományág és a szakterüle-
tek sajátosságainak megfelelô érdemi követelményeiket
osztályügyrendjükben maguk állapítják meg. Az osztály-
ügyrendek doktori eljárásra vonatkozó részét az érdemi
követelményekre vonatkozó javaslatukkal együtt jóváha-
gyásra a Doktori Tanács elé terjesztik. A Doktori Tanács
a tudományos osztályok követelményeit a Doktori Tanács
Eljárási Szabályzatában és Ügyrendjében rögzíti.

(2) A doktori eljárásban az MTA tudományos osztályainak a
feladata és hatásköre:
döntés
a) a doktori kérelem szempontjából a tudományági ille-
tékességrôl,

b) rövid értekezés benyújtása esetén a doktori eljárás an-
nak alapján való lefolytathatóságáról, továbbá

c) a doktori eljárásban alkalmazható idegen nyelvrôl,

javaslattétel a Doktori Tanácsnak
a) a kérelmezô doktori habitusának, tudományos mun-
kásságának megítélése alapján a doktori eljárás foly-
tatásáról, azaz a doktori mû bírálatra bocsátásáról,

e) a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság személyi ösz-
szetételérôl, továbbá

f) a bírálóbizottság véleménye alapján a doktori cím oda-
ítélésérôl,

(3) A doktori eljárásban a tudományos osztály ülése akkor ha-
tározatképes, ha azon jelen van
a) az ügy összes elôterjesztôje, továbbá

b) a szavazati joggal rendelkezô tagjainak legalább a fe-
le azzal, hogy a szavazásra jogosultak számából le kell
vonni azon tagokat, akikkel szemben az eljárásban
összeférhetetlenség áll fenn.

(4) Az osztály valamennyi kérdésben titkos szavazással dönt,
amely során „igen” vagy „nem” szavazat adható le. Érvé-
nyes döntéshez a jelen lévô szavazásra jogosultak 50 szá-
zalékot meghaladó egynemû szavazata szükséges.

Az MTA tudományos bizottságai
17. §

(1) A doktori eljárásban az egyes osztályokhoz tartozó tudo-
mányos bizottságok feladata és hatásköre elsôsorban az
eljárás habitusvizsgálati szakaszára terjed ki, a bírálati sza-
kaszt annyiban érinti, hogy nyilatkoznak az értekezés for-
mai alkalmasságáról, valamint javaslatot tesznek a hiva-
talos bírálók és a bírálóbizottság személyi összetételére.
Feladatuk a (2) bekezdésben felsorolt szempontok alap-
ján a kérelmezô doktori habitusának vizsgálata, azaz tu-
dományos munkásságának megítélése és ennek alapján ál-
lásfoglalás és javaslattétel az osztály számára a doktori
eljárás bírálati szakaszának lefolytatására vagy elutasítá-
sára.

(2) A doktori eljárásban az MTA tudományos bizottságainak
a feladata és hatásköre:
döntés
a) a doktori kérelem szempontjából a szakterületi illeté-
kességrôl,

b) a doktori mû formai alkalmasságáról,
javaslattétel az osztálynak
c) a kérelmezô doktori habitusa, azaz tudományos mun-
kássága alapján a doktori eljárás lefolytatásáról, va-
gyis a doktori mû bírálatra bocsátásáról,

d) a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság személyi ösz-
szetételérôl,

e) a doktori eljárás rövid értekezés alapján való lefoly-
tathatóságáról.

A bizottság az a) pontban meghatározott döntését – inter-
és multidiszciplináris témákban benyújtott pályázat kivé-
telével – átruházhatja a bizottság elnökére.

(3) A doktori eljárásban a tudományos bizottság ülése akkor
határozatképes, ha azon jelen van
a) az ügy összes elôterjesztôje, továbbá
b) a doktori eljárásban szavazati joggal rendelkezô tag-
jainak legalább a fele azzal, hogy a szavazásra jogo-
sultak számából le kell vonni azon tagokat, akikkel
szemben az eljárásban összeférhetetlenség áll fenn.

(4) A tudományos bizottság
a) a doktori habitusról és annak alapján a doktori mû bí-
rálati eljárásra bocsátásáról 1–5 pontos rendszerû sza-
vazással alakítja ki véleményét. A szavazás eredmé-
nye akkor pozitív, ha a pontok száma meghaladja a
szavazásban részt vevôk által adható legnagyobb össz-
pontszám 70%-át.

b) a rövid értekezés alapján lefolytatható eljárás engedé-
lyezésérôl, valamint a többi kérdésben „igen” és
„nem” szavazatokkal dönt. Érvényes döntéshez a sza-
vazásban részt vevôk 50 százalékot meghaladó egy-
nemû szavazata szükséges.
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(5) Ha az MTA tudományos osztályai szükségesnek tartják,
az osztályhoz tartozó habitusvizsgálati ügyekkel foglal-
kozó külön doktori bizottságot mûködtethetnek, amely a
tudományos bizottság 17. § (2) bekezdésében felsorolt fel-
adatait végzi el, és eljárására az akadémiai Alapszabályban
a doktori bizottságokra irányadó szabályokat kell alkal-
mazni. Az osztály a doktori bizottság állásfoglalását a tu-
dományos bizottság állásfoglalásaként veheti figyelembe.

Inter- és multidiszciplináris eljárási kérelmek
18. §

(1) Ha a kérelmezô tudományos teljesítménye és a benyújtott
doktori mû elbírálására több tudományágat jelöl meg
(inter- vagy multidiszciplináris kérelmet nyújt be) a Dok-
tori Tanács két (multidiszciplináris kérelem esetén három)
tudományos osztályt kér fel az eljárásban való illetékes-
ségük megállapítására, valamint illetékesség esetén nyi-
latkozatot kér arról, hogy az eljárás során „befogadó” vagy
„közremûködô” osztály szerepet vállal-e.
a) Ajánlatos, hogy a kérelmezô tudományos munkássá-
gának megítélésében szakmailag leginkább illetékes tu-
dományos osztály vállalja a „befogadó osztály” szere-
pét. Amennyiben a felkért tudományos osztály úgy íté-
li meg, hogy tudományos illetékessége a kérelmezô
tudományos tevékenységének és a doktori mû témájá-
nak csupán egyes részeire (területére) terjed ki, az eljá-
rásban a „közremûködô osztály” szerepet jelölheti meg.

b) A „befogadó” és a „közremûködô” osztályoknak a
doktori eljárással kapcsolatos hatáskörét és feladatait
az MTA Doktori Tanácsának Eljárási Szabályzata és
Ügyrendje részletezi.

(2) A doktori eljárás habitusvizsgálati szakaszában mindkét
(multidiszciplináris eljárás esetén mindhárom) osztály tu-
dományos (doktori) bizottsága elvégzi a Doktori Szabály-
zat 33. §-ában rögzített feladatokat, nyilatkozik az osztály
követelményeinek teljesítésérôl, és javaslatot tesz az osz-
tálynak az eljárás folytatására vagy elutasítására.

(3) A doktori eljárás habitusvizsgálati szakaszában mindkét
(multidiszciplináris eljárás esetén mindhárom) tudomá-
nyos osztály elvégzi a Doktori Szabályzat 34. §-ában rög-
zített feladatokat, és javaslatot tesz a Doktori Tanácsnak az
eljárás folytatására vagy elutasítására, valamint javaslatot
tesz a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság elnökének és
tagjainak személyére.

(4) A tudományos osztályok javaslatai alapján a Doktori Ta-
nács – kiemelten figyelembe véve az osztályoknak a Dok-
tori Tanácsba delegált képviselôinek véleményét – össze-
állítja a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság névsorát.

A bírálóbizottság
19. §

(1) A kérelmezônek a doktori mûben foglalt tudományos
eredményei részletes érdemi vizsgálatát bírálóbizottság
végzi. A bírálóbizottság folytatja le az elbírálásra benyúj-
tott mû nyilvános vitáját, azaz a hivatalos bírálók vélemé-
nyét figyelembe véve minôsíti a doktori mûvet, az abban
foglalt új eredményeket, a téziseket, valamint a jelölt vita-

készségét. Ennek alapján részletes indoklással alátámasz-
tott javaslatot terjeszt elô a tudományos osztálynak, vala-
mint a Doktori Tanácsnak a doktori cím odaítélésérôl.

(2) A bírálóbizottságot a kérelmezô szakterületének és mun-
kásságának megfelelô szakemberek közül az MTA illeté-
kes tudományos osztályának javaslata alapján a Doktori
Tanács bízza meg. A bírálóbizottság kijelölésével az osz-
tály a doktori mûben foglalt tudományos eredmények mi-
nôsítésére vonatkozó szakmai döntési illetékességét a bí-
rálóbizottságra ruházza át.

(3) A bírálóbizottság elnökbôl, titkárból és rajtuk kívül leg-
alább öt, legfeljebb hét tagból áll. Ha az érintett szakterü-
letnek (inter- vagy multidiszciplináris eljárás esetén szak-
területeknek) megfelelô akadémikus vagy azMTA doktora
címmel (vagy a tudomány doktora fokozattal) rendelkezô
személyekbôl a teljes bírálóbizottság nem hozható létre, a
bírálóbizottsági titkár és tag kivételes esetben csak PhD-
vagy azzal egyenértékû fokozattal rendelkezô személy is
lehet, de a bírálóbizottságban összesen legfeljebb két csak
PhD-fokozattal rendelkezô személy vehet részt.

(4) A bírálóbizottság abban az esetben határozatképes, ha el-
nöke, titkára és legalább négy tagja a nyilvános vitán –
annak megkezdésétôl a bírálóbizottság zárt ülésének a vé-
géig – jelen van. Inter- vagy multidiszciplináris eljárás
esetén az illetékes osztályok által javasolt bírálóbizottsá-
gi tagok közül legalább két-két személynek kell jelen len-
nie a határozatképességhez.

A hivatalos bírálók
20. §

(1) A doktori eljárásban a kérelmezô konkrét tudományos
eredményeinek a bírálóbizottság elôtt és a nyilvános vitán
való bemutatása érdekében a doktori mû részletes érdemi
vizsgálatának elvégzésére hivatalos bírálókat kell meg-
bízni.

(2) A hivatalos bírálókat a kérelmezô munkásságához közel
álló szakemberek közül az MTA illetékes tudományos
osztályának javaslata alapján a Doktori Tanács bízza meg.

(3) A hivatalos bírálók száma háromnál kevesebb nem lehet.
(4) Ha az érintett szakterületnek megfelelô akadémikus vagy
MTA doktora címmel rendelkezô személyekbôl a három
bíráló nem állítható ki, a hivatalos bírálattal legfeljebb egy
csak PhD-fokozattal rendelkezô személy is megbízható.

(5) Indokolt esetben hivatalos bírálóként legfeljebb egy kül-
földi szakember is megbízható.

Az elôterjesztôk
21. §

(1) A doktori eljárásban a kérelmezô tudományos tevékenysé-
gének vizsgálatát és annak eredményeit az ügyben eljáró
testület (Doktori Tanács, tudományos osztály, tudomá-
nyos bizottság, doktori bizottság) számára – a bírálóbi-
zottság elôtt lefolytatandó nyilvános vita kivételével – el-
ôterjesztôk mutatják be.

(2) Az elôterjesztô a tudományág/szakterület szerint illetékes
szakember, aki az eljáró testület tagja, ennek hiányában
pedig erre felkért külsô szakértô lehet (2. § (3) bekezdés).
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A tudományos bizottságban kivételes esetben, ha az
érintett szakterületnek megfelelô akadémikus vagy MTA
doktora címmel rendelkezô személyekbôl a két
elôterjesztô nem állítható ki, a feladattal legfeljebb egy
csak PhD- vagy azzal egyenértékû fokozattal rendelkezô
személy is megbízható.

(3) Az elôterjesztôt a Doktori Tanácsban az elnök, az MTA
tudományos osztályán az osztályelnök, a tudományos bi-
zottságban annak elnöke bízza meg a feladat elvégzésével.

(4) A Doktori Tanácsban a doktori ügynek – az (5) bekez-
désben meghatározott kivétellel – egy, a tudományos osz-
tályon egy vagy két, a tudományos bizottságban és a dok-
tori bizottságban két vagy három elôterjesztôje lehet.
Adott ügyben ugyanaz a személy a bizottságban és az osz-
tályon elôterjesztô nem lehet.

(5) A Doktori Tanácsban a szakmailag illetékes tanácstag az
elôterjesztô. Ha a Doktori Tanács tagjai között nincs a tu-
dományág szerint megfelelô elôterjesztônek alkalmas tag,
akkor a feladat ellátására elsôsorban a tudományos osztály
tagját vagy a tudományos bizottság elnökét kell felkérni.
Inter- vagy multidiszciplináris eljárás esetén valamennyi
illetékes osztály egy-egy tanácstagja az elôterjesztô. Az
elôterjesztô munkáját külsô szakértô is segítheti.

(6) Az elôterjesztôk távollétében a doktori ügy nem tárgyal-
ható. Tartós távollét esetén az elnök új elôterjesztôt kér fel.

(7) Indokolt esetben elôterjesztôként legfeljebb egy külföldi
szakember is megbízható.

A külsô szakértô
22. §

(1) A Doktori Tanács elnöke külsô szakértôt bízhat meg
abban az esetben, ha a kérelmezô tudományos teljesítmé-
nyének megítélése
a) a doktori eljárás lefolytatásának engedélyezése,
b) a doktori vitára bocsátás, vagy
c) a doktori cím odaítélése
során az illetékes tudományos osztály vagy bizottság, il-
letve a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság javaslata alap-
ján nem egyértelmû, s az más módon nem tisztázható.

(2) A külsô szakértôt a kérelmezô tudományos munkásságá-
hoz közel álló szakemberek közül az illetékes tudományos
osztály javaslata alapján a Doktori Tanács elnöke kéri fel.
Ha a szakértô feladata a kérelmezô doktori mûvének vé-
leményezésére vonatkozik, akkor a szakértôi véleményt a
kérelmezôvel közölni kell, és lehetôséget kell adni szá-
mára, hogy arra észrevételt tegyen.

(3) Indokolt esetben külsô szakértôként legfeljebb egy kül-
földi szakember is felkérhetô.

Az összeférhetetlenség és elfogultság
23. §

(1) A doktori eljárásból – a nyilvános vita kivételével – ki van
zárva, és az érdemi elbírálásban nem mûködhet közre, va-
lamint az ügy tárgyalásakor nem lehet jelen az,
a) akitôl az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el (a
kérdésrôl a Doktori Tanács, illetve felkérésére az Ügy-
rendi Bizottság dönt);

b) aki a kérelmezô közeli hozzátartozója vagy hozzátar-
tozója (Polgári Törvénykönyv 685. § b/ pont);

c) aki a kérelmezô közvetlen munkahelyi vezetôje vagy
beosztottja, közvetlen munkatársa azonos szervezeti
egységnél (azonos egységnek számít az azonos tan-
szék, intézeti osztály, kutatócsoport vagy pályázati ku-
tatócsoport, de nem számít annak az egyetem, annak
kara, a kutatóintézet, a múzeum vagy egyéb intéz-
mény);

d) aki háromnál több esetben a kérelmezô társszerzôje a
pályázat témakörében;

e) vakinek tudományos cím- vagy fokozatszerzés vagy
habilitáció érdekében benyújtott munkáját a kérelme-
zô hivatalos bírálóként véleményezte, vagy annak el-
bírálásában részt vett;

f) aki tudományos cím- vagy fokozatszerzés során a ké-
relmezô tudományos vezetôje volt, vagy akinek a ké-
relmezô volt a tudományos vezetôje;

(2) Nem lehet hivatalos bíráló és a bírálóbizottság tagja, aki az
eljárás alapjául szolgáló doktori mû által felhasznált bár-
mely munkában a kérelmezô társszerzôje, vagy a kérel-
mezôvel azonos munkahelyen dolgozik az (1) bekezdés
c) pontja szerint.

(3) Az összeférhetetlenség kérdésére az adott ülés elnöke az
ülés kezdetén köteles felhívni az ülésen részt vevôk figyel-
mét. Összeférhetetlen személy az ülés elnökének szóban,
bírálat, bírálóbizottsági tagság esetén pedig a Doktori Ta-
nács Titkárságának írásban köteles jelezni az összeférhe-
tetlenségét és annak okát (36. § (1) bekezdés). Ha a kérel-
mezô tartja összeférhetetlennek a kijelölt bírálót vagy
bírálóbizottsági tagot, ezt ugyancsak a Doktori Tanács Tit-
kárságának kell írásban jeleznie (36. § (2) bekezdés). Az
összeférhetetlenséget – a kérelmezô elôterjesztésére vagy
hivatalból – a Doktori Tanács állapítja meg, szükség ese-
tén az Ügyrendi Bizottság véleményét is kikérve.

III. FEJEZET

A DOKTORI ELJÁRÁS

A) A DOKTORI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

A doktori eljárás
24. §

(1) A doktori eljárás két egymást követô szakaszból áll, ezek:
a) a habitusvizsgálati és
b) a bírálati
szakasz. A habitusvizsgálati szakaszban a kérelmezô sze-
mélyét, a bírálati szakaszban a doktori mûvét vizsgálják.

(2) A doktori habitusvizsgálat a kérelmezô hazai és nemzet-
közi tudományos munkásságának és teljesítményének a
megítélésére irányuló eljárás, amelyet az MTA szakmai-
lag illetékes tudományos bizottságai és osztályai végeznek,
arra felkért elôterjesztôk értékelése alapján. A habitusvizs-
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gálati eljárás a kérelmezô tudományos munkásságának tu-
dományos bizottsági vizsgálatával indul, a tudományos
osztálynak a doktori mû bírálatra bocsátására vagy eluta-
sítására tett javaslatával folytatódik, és a Doktori Tanács
döntésével fejezôdik be.

(3) A doktori bírálati eljárás a kérelmezô doktori mûvében
foglalt tudományos eredményeinek a megítélésére irá-
nyuló eljárás, amelyben a hivatalos bírálók, a bírálóbi-
zottság és a szakmai tudományos közvélemény vesz részt.
A bírálati eljárás a doktori mû bírálatra bocsátásával indul,
a nyilvános vitával folytatódik, és a doktori cím odaítélé-
sével vagy elutasításával zárul.

A doktori eljárás iránti kérelem
25. §

(1) A doktori eljárás megindítását a kérelmezô kezdeményezi.
(2) A doktori cím megszerzése iránti eljárás megindítását az
kérelmezheti, aki a jelen szabályzat 1. § (1) bekezdésében
foglalt feltételeknek eleget tesz.

(3) A doktori cím megszerzése iránti kérelmet legkorábban
az egyetem által odaítélt PhD- vagy azzal egyenértékû tu-
dományos fokozat megszerzésétôl számított öt év eltelté-
vel lehet benyújtani. Az ötéves várakozási idô alól külö-
nösen indokolt esetben az MTA illetékes tudományos
osztályának javaslata alapján a Doktori Tanács felmentést
adhat. Ebben az esetben a doktori mû rövid értekezés (té-
zises összefoglaló) formájában nem adható be.

(4) A doktori eljárás lefolytatása iránti kérelmet a jelen sza-
bályzat melléklete szerinti formanyomtatványon az MTA
Doktori Tanács Titkárságához kell benyújtani.

(5) A kérelemben meg kell jelölni azt a tudományterületet, tu-
dományágat és tudományszakot, amelynek mûvelésében
elért eredményeivel kívánja a kérelmezô a doktori címet
megszerezni. Ha a jelölt a pályázatát az Alapszabály 24. §
(6) bekezdése figyelembevételével inter- vagy multidisz-
ciplinárisan kívánja elbíráltatni, meg kell neveznie külön
a tudományos munkássága (habitusa) és külön a doktori
mûve szempontjából érintett tudományterületeket, tu-
dományágakat és szakterületeket, valamint az ezekhez tar-
tozó tudományos osztályokat és doktori eljárásban illeté-
kes tudományos bizottságokat.

(6) A kérelemhez mellékelni kell
a) az egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolatát,
b) a PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat
megszerzését igazoló oklevél másolatát, külföldön
szerzett tudományos fokozat (PhD) esetén az oklevél
közjegyzô által hitelesített másolatát és hivatalos ma-
gyar nyelvû fordítását, továbbá, ha annak honosítása
megtörtént, az arról szóló okiratot,

c) a tudományos pályafutásról szóló önéletrajzot,
d) a kérelmezô által készített doktori mûvet, idegen nyel-
ven benyújtott mû esetén az illetékes osztály arra vo-
natkozó engedélyét,

e) a doktori mû összefoglalóját tartalmazó füzetet (Dok-
tori Tanács Eljárási Szabályzata és Ügyrendje),

f) „Tudományos munkásság összefoglalása” címmel kü-
lön lapon maximum 300 szó (1800 karakter) terjede-
lemben a kérelmezô tudományos munkássága azon ér-

tékeinek az összefoglalását, aminek alapján az MTA
doktora címet elnyerni kívánja,

g) a kérelmezô valamennyi tudományos publikációjának
jegyzékét, külön feltüntetve azon munkákat, melyek a
tudományos fokozat megszerzését követô idôszak ku-
tatói munkájának eredményei, elkülönítve az egyszer-
zôs közleményeket (Doktori Tanács Eljárási Szabály-
zata és Ügyrendje),

h) a kérelmezô tudományos publikációira való hivatko-
zások jegyzékét (a Doktori Tanács Eljárási Szabály-
zata és Ügyrendje),

i) a kérelmezô saját megítélése szerint jelentôsnek vagy
jellemzônek tartott és a tudományos fokozat megszer-
zését követô idôszak eredményeit tartalmazó tudomá-
nyos publikációk közül ötnek egy-egy példányát,

j) a habitusvizsgálathoz szükséges önértékelési adatokat
az illetékes tudományos osztály követelményrendsze-
rében elôírt formában (Doktori Tanács Eljárási Sza-
bályzata és Ügyrendje),

k) az eljárási díj befizetését igazoló iratot, és
l) bármely más anyagot, amelyet az illetékes tudományos
osztály ügyrendjében elôír.

(7) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni az egyetemi vég-
zettséget és a PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos
fokozat megszerzését igazoló oklevelet eredeti példány-
ban az MTA Doktori Tanács Titkárságánál, amely annak
tartalmát és hitelességét megvizsgálja, és az arra vonatko-
zó megállapítását írásban rögzíti a doktori ügyben eljáró
személyek és testületek számára.

(8) Inter- vagy multidiszciplináris pályázatot rövid értekezés
(tézises összefoglaló) alapján nem lehet benyújtani.

(9) Inter- vagy multidiszciplináris pályázat esetén a „befoga-
dó” osztályt a kérelmezô által megjelölt osztályok közül az
osztályok illetékességi nyilatkozata alapján a Doktori Ta-
nács jelöli ki.

A doktori mû
26. §

(1) A doktori cím megszerzése iránti kérelemhez olyan dok-
tori mûvet kell mellékelni, amely önmagában véve is al-
kalmas a kérelmezô eredeti tudományos teljesítményének
értékelésére, megítélésére, valamely tudományos kérdés
megoldásának bemutatása alapján.

(2) A doktori mû formájára, terjedelmére irányadó elôírásokat
az MTA tudományos osztályai állapítják meg.

(3) Doktori mûvet háromféle formában lehet benyújtani:
a) a cím elnyerése érdekében készített értekezés,
b) a kérelem benyújtása elôtt legfeljebb 3 évvel korábban
megjelent önálló könyv,

c) rövid értekezés, amely a kérelmezô önálló tudományos
tételeit foglalja össze szakmailag megvitatható és ér-
tékelhetô formában, megfelelô mellékletekkel ellátva.

(4) A doktori mû alapformája az értekezés és az önálló könyv.
A doktori mûhöz külön összefoglalót kell mellékelni.

(5) A rövid értekezés kivételes forma. Az MTA tudományos
osztályai – tudományos bizottságaik elôzetes állásfogla-
lásának figyelembevételével – döntenek arról, hogy a ké-
relmezô által már elért, általánosan elismert, kiemelkedô,
nagy hatású tudományos teljesítmények (pl. életmû, tudo-
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mányos alkotás) vagy a tudományszakban általános té-
mamûvelési mód alapján a konkrét esetekben a doktori el-
járás lefolytatható-e rövid értekezés alapján. A rövid érte-
kezéshez külön összefoglalót kell mellékelni.

(6) A doktori mû az illetékes osztály elôzetes engedélye alap-
ján idegen nyelven is benyújtható.

(7) Nem lehet eljárást kezdeményezni olyan mûvel, amelyet
más tudományos cím vagy fokozat megszerzésére már fel-
használtak.

Eljárás idegen nyelven
27. §

(1) Idegen nyelven benyújtott doktori mû esetén a doktori el-
járás részben vagy egészben idegen nyelven folytatható
le, ha a megjelölt nyelv használatát az MTA illetékes tu-
dományos osztálya engedélyezte. Az engedélyben az osz-
tálynak nyilatkoznia kell arról, hogy csak a doktori mû
idegen nyelvû, vagy az eljárás is, ez utóbbi esetben annak
mely része zajlik idegen nyelven.

(2) A doktori eljárásban tolmács nem alkalmazható. Az eljá-
rásban csak az a személy vehet részt, aki az eljárás során
használt nyelvet érti és beszéli.

Társszerzôség, pályázat közös mû benyújtásával
28. §

(1) Ha a doktori mûben foglalt eredményeket a kérelmezô
másokkal együttmûködve érte el, és abban saját teljesít-
ménye kétséget kizáróan nem állapítható meg, az osztály
vagy a bizottság felhívására a kérelmezô tartozik a társ-
szerzôk nyilatkozatát benyújtani annak érdekében, hogy
kétséget kizáróan elkülöníthetô legyen a kérelmezô saját
teljesítménye.

(2) A közös mûvel történô pályázat rendkívüli forma, csak na-
gyon indokolt esetben kerülhet rá sor. Ha többen egyazon
doktori mûvel, közös eredményekkel kívánnak doktori
címet szerezni, a doktori mû létrehozásában való köz-
remûködésük arányát meg kell jelölniük. Minden pályázó
külön készíti el tézises összefoglalóját, pontosan megje-
lölve a tézisekre vonatkozó tulajdonjogát. A doktori ké-
relmet külön-külön kell benyújtaniuk, és a doktori habi-
tusvizsgálati eljárást is személyenként külön-külön,
egymástól függetlenül kell lefolytatni. Az együttes vagy
külön bírálat és/vagy védés engedélyezésérôl a Doktori
Tanács dönt.

(3) Oszthatatlan közös teljesítmény alapján vagy ha a részese-
dés aránya nem tisztázott, a doktori cím nem ítélhetô oda.

Hiánypótlás
29. §

(1) Ha a kérelem hiányos – azaz nem felel meg a jelen sza-
bályzat 25. § (6)–(7) bekezdésében felsorolt valamennyi
követelménynek – a hiányok pótlására az MTA Doktori
Tanácsának Titkársága felhívja a kérelmezôt. Nem nyújt-
hatók be hiánypótlás keretében a 25. szakasz (6) bekez-
dés c), d), e), g), h), i), j) és k) pontjában megjelölt mel-
lékletek, valamint a kérelem.

(2) Ha a hiánypótlásra való felhívásnak a kérelmezô a felhí-
vás kézbesítésétôl számított három hónapon belül nem
tesz eleget, az eljárást meg kell szüntetni. E formai okból
hozott megszüntetô határozat nem akadálya annak, hogy
a kérelmezô bármikor új doktori eljárás lefolytatását kérje,
azonban az eljárás díját ismételten be kell fizetnie, a ko-
rábbiét pedig nem igényelheti vissza.

A kérelem visszavonása
30. §

A kérelmezô a doktori eljárás lefolytatására benyújtott kérel-
mét a doktori eljárás bármely szakaszában külön indoklás nél-
kül visszavonhatja. A visszavonási nyilatkozatot írásban kell
benyújtania. A kérelem visszavonása alapján az MTADoktori
Tanácsának elnöke az eljárást megszünteti. A megszüntetés
napjától számított két éven belül új doktori eljárásra nem ke-
rülhet sor. A befizetett eljárási díj visszafizetését a kérelme-
zô nem igényelheti.

Az illetékesség
31. §

(1) Ha a doktori eljárás lefolytatásának formai akadálya nincs,
a Doktori Tanács elnöke a kérelmet és mellékleteit a ké-
relmezô tudományos tevékenysége és a benyújtott mû tár-
gya alapján az MTA a kérelmezô által megadott tudomá-
nyos osztályának küldi meg, majd annak elnöke azt a
szakterület szerint illetékes tudományos bizottsághoz to-
vábbítja.

(2) A tudományág szerinti illetékesség a tudományos osztály,
a tudományszak szerinti illetékesség a tudományos bi-
zottság illetékességét jelenti. Az MTA tudományos osz-
tályait és tudományos bizottságaikat a tudományági és
szakterületi illetékesség megjelölésével a Doktori Tanács
Eljárási Szabályzata és Ügyrendje sorolja fel.

(3) Az osztály és a bizottság a kérelmet illetôen mérlegeli az
illetékességét.

(4) Az osztály az illetékességérôl a következô döntéseket hoz-
hatja:
a) az osztály az eljárásban való közremûködésre illeté-
kesnek tartja magát: ez esetben megállapítja az érin-
tett szakterülete(ke)t, és kijelöli az eljárás elôkészíté-
sére az illetékes bizottságát,

b) az osztály az eljárásban nem tartja illetékesnek magát,
javaslatot tesz az általa illetékesnek tartott osztályra,
és errôl értesíti a Doktori Tanácsot,

c) az osztály az eljárásban nem tartja magát illetékesnek,
a kérelmet visszaküldi a Doktori Tanácsnak.

(5) A bizottság az illetékességérôl a következô döntéseket
hozhatja:
a) a bizottság az eljárásban való közremûködésre illeté-
kesnek tartja magát, és elindítja a doktori habitusvizs-
gálati eljárást,

b) a bizottság az eljárásban nem tartja magát illetékesnek,
és a kérelmet visszaküldi az osztálynak.

(6) Mind az osztálynak, mind a bizottságnak a megbízás kéz-
hezvételétôl számított 15 napon belül van lehetôsége nyi-
latkozni az illetékesség hiányáról. Inter- és multidiszcip-
lináris pályázat esetén az osztály határideje 30 nap lehet.
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Nyilatkozat hiányában a felkérést elfogadottnak kell te-
kinteni.

(7) Az illetékesség a doktori eljárásnak csak a habitusvizsgá-
lati szakaszában mérlegelhetô, a bírálati eljárásra bocsátást
követôen már nem vizsgálható. Hasonlóképpen a tudo-
mányterület, a tudományág és a szakterület a bírálati eljá-
rásra bocsátást követôen már nem változtatható meg.

A doktori eljárásra bocsátás megtagadása
32. §

(1) Azokban az ügyekben, amelyekben az eljárásban való
közremûködésre az MTA tudományos osztályai az illeté-
kességüket valamennyien kizárták, a Doktori Tanács el-
nöke egyeztetô megbeszélést folytat az érintett osztályok
elnökeivel a Doktori Tanács álláspontjának kialakítása vé-
gett. Ha ennek során a Doktori Tanács megállapítja, hogy
az eljárás lefolytatására nincs mód, az eljárásra bocsátást
megtagadja.

(2) Inter- vagy multidiszciplináris eljárási kérelem esetén a
Doktori Tanács elutasítja az eljárásra bocsátást:
a) ha a kérelmezô által megnevezett tudományos osztá-
lyok egyike sem tartja magát illetékesnek az eljárás le-
folytatásában,

b) ha van „befogadó osztály”, de nincs „közremûködô”
osztály, amely a kérelmezô eljárásában illetékesnek
tartja magát. Ilyen esetben a Doktori Tanács felajánl-
ja a kérelmezônek, hogy módosítsa inter- vagy multi-
diszciplináris kérelmét, ennek hiányában az eljárást
megszünteti.

(3) A Doktori Tanács az eljárás lefolytatását megtagadja, ha
arra a doktori eljárásban használni kívánt nyelven – az
MTA illetékes tudományos osztályai szerint – nincs mód.

(4) Az eljárás megtagadásáról szóló határozat ellen érdemi
szakmai szempontokra alapított jogorvoslatnak nincs
helye.

B) A DOKTORI ELJÁRÁS
HABITUSVIZSGÁLATI SZAKASZA

A tudományos bizottság feladata a habitusvizsgálati
szakaszban

33. §

(1) A doktori kérelemrôl elôször – az elôterjesztôk írásban be-
nyújtott és szóban elôadott szakvéleménye alapján – az
MTA illetékes tudományos bizottsága foglal állást a meg-
bízás kézhezvételétôl számított 60 napon belül, amelybôl
az elôterjesztôknek 30 nap áll rendelkezésükre elôterjesz-
tésük elkészítésére. Az állásfoglalást az illetékes tudomá-
nyos osztálynak kell megküldeni.

(2) A tudományos bizottság állásfoglalása általában öt, rövid
értekezés benyújtása esetén hat részbôl áll:
a) az illetékes szakterület megjelölése, amelyben a dok-
tori kérelem elbírálható;

b) javaslat az osztály számára a doktori habitusvizsgálat
eredménye alapján a kérelmezô tudományos munkás-

ságának megítélésérôl és a bírálati eljárás lefolytatá-
sáról;

c) vélemény a doktori mû formai alkalmasságáról;
d) nyilatkozat arról, hogy a kérelmezô tudományos telje-
sítménye elér-e olyan kiemelkedô és nagy hatású szin-
tet, amely alapján a doktori eljárás rövid értekezés be-
nyújtásával is lefolytatható;

e) a bírálók és a bírálóbizottság tagjainak kijelölése;
f) nyilatkozat arról, hogy az elôterjesztôk a habitusvizs-
gálathoz kért adatokat tételesen ellenôrizték és érté-
kelték.

(3) A doktori habitusvizsgálat az alábbi három részbôl áll:
a) a publikációs és alkotási tevékenység megítélése,
b) az idézettség vizsgálata,
c) a tudományos közéleti tevékenység értékelése.
Az egyes osztályokra érvényes habitusvizsgálati mini-
mumkövetelményeket az osztályok ügyrendje és ennek
alapján a Doktori Tanács Eljárási Szabályzata és Ügyrend-
je tartalmazza.

(4) A kérelmezô tudományos munkásságának értékelését a
jelen szabályzat 1. § (1) bekezdésének e)–j) pontjában fog-
laltak és az osztályügyrendek alapján kell elvégezni, az
adott osztályra vonatkozó követelményrendszer szerint,
különös tekintettel a kérelmezô azon tudományos ered-
ményeire, amelyek rangos – tudományágtól és szakterü-
lettôl függô – nemzetközi, illetôleg hazai folyóiratokban
vagy az osztály által elôírt egyéb rangos kiadványokban
jelentek meg, és külön kell értékelni az azokra való hivat-
kozásokat is.

(5) A kérelmezô tudományos munkásságának értékelése
során az osztály ügyrendjének és követelményrendszeré-
nek megfelelôen, tudománymetriai szempontok figye-
lembevételével is értékelik a kérelmezô közleményeit és
az azokra történt hivatkozásokat a 33. § (2) bekezdés f)
pontja értelmében.

(6) A kérelmezô tudományos munkásságának értékelése során
vizsgálják továbbá a kérelmezônek a tudományos után-
pótlás képzésében betöltött szerepét, továbbá a hazai és a
nemzetközi tudományos közéletben végzett tevékenysé-
gét, valamint – tartósan külföldön tartózkodó kérelmezô
esetében – a hazai kutatóhelyekkel való kapcsolatát.

(7) A vizsgálat során nem kerül sor a doktori mû érdemi rész-
letes vizsgálatára; a mû formájával és tartalmával csak
annyiban kell foglalkozni, hogy annak alapján megálla-
pítható legyen, hogy
a) a kérelmezô helyesen jelölte-e meg a szakterületet;
b) a doktori mû elbírálásra formailag alkalmas-e;
c) rövid értekezés benyújtása esetén annak alapján az el-
járás lefolytatható-e;

d) kik lehetnek azok a szakmailag illetékes bírálók és bí-
rálóbizottsági tagok, akik leginkább illetékesek a dok-
tori bírálati eljárásban.

(8) Rövid értekezés esetén a kérelmezô tudományos munkás-
ságát az osztályon elôírt sajátos feltételek figyelembevé-
telével kell minôsíteni.

(9) Hivatalos bírálónak legalább 5 (3 bíráló és 2 tartalék), a
bírálóbizottságba legalább 9 (elnök, titkár, az ô tartaléka-
ik és 5 tag) arra alkalmas szakembert kell megjelölni a 2.
§ (3), a 20. § (4) és a 19. § (3) elôírásai szerint, akkor is,
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ha a tudományos bizottság negatívan ítéli meg a kérelme-
zô tudományos munkásságát.

(10) Ha a kérelmezô szakmai tevékenységének alapos meg-
ismeréséhez szükséges, a tudományos bizottság, vala-
mint a tudományos osztály meghallgathatja a kérelme-

zôt, felkérheti, hogy elôadásban ismertesse tudományos
munkásságát és fôbb önálló tudományos eredményeit,
továbbá kutatóhelyet vagy külsô szakértôt kereshet meg
írásbeli információszerzés céljából.
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FOGADÓÓRA

Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára minden hétfôn 15.30–17.00 óra között – elôzetes bejelentkezés alap-
ján (tel.: 269-0114) − fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tagjainak más idôpontokban is rendelkezésére áll.

dr. Oláh Judit MTA SZBK Enzimológiai Intézet 500 000 Ft
Kovács István MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 175 000 Ft
dr. Balázsi Katalin MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 450 000 Ft
Janovics Róbert MTA ATOMKI 300 000 Ft
Boha Roland MTA Pszichológiai Kutatóintézet 230 000 Ft
dr. Szücs Zoltán Gábor MTA Politikatudományi Intézet 150 000 Ft
dr. Varjú Viktor MTA RKK – Dunántúli Tudományos Intézet 450 000 Ft
dr. Honbolygó Ferenc MTA Pszichológiai Kutatóintézet 240 000 Ft

A Magyar Tudományos Akadémia köszönetet mond mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak a magyar tudományos
élet fejlesztéséhez. Ezúton tájékoztatja az adófizetô polgárokat, hogy rendelkezésük alapján az Akadémia részére 2010-ben fel-
ajánlott személyi jövedelemadójuk 1%-át, 1 444 958 Ft-ot a tudományos életben kiemelkedô teljesítményt nyújtó fiatal kutatók
díjazására fordította. A díjak átadására a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatának keretében került sor.

T Á J É K O Z T A T Ó
a 2012. évi Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat elbírálásáról

T Á J É K O Z T A T Ó
a személyi jövedelemadónak a Magyar Tudományos Akadémia

részére felajánlott 1%-ának felhasználásáról

KÖZLEMÉNYEK
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