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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKÉNEK
HATÁROZATAI

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
29/2010. (XI. 15.) számú határozata

a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán 
foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok 

gyakorlásának szabályozásáról szóló rendelkezés 
elnöki határozat formájában történô közzétételérôl 

szóló 2/2009. (X. 30.) számú
elnöki határozat módosításáról

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia El-
nökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosí-
tott jogkörömben eljárva, a Magyar Tudományos Akadémia 
Titkárságán foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói 
jogok gyakorlásának szabályozásáról szóló 2/2009. (X. 30.) 
számú elnöki határozatot és annak mellékleteit (a további-
akban együttesen: határozat) az alábbiak szerint módosítom.

1. §

A határozat címe a következôkre módosul:

„A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
2/2009. (X. 30.) számú határozata

a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán foglalkoz-
tatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásának 

rendjérôl”

2. §

A határozat 4.§-ának (1) bekezdése a következôkre módosul:

„Az Akadémia elnöke gyakorolja a Titkárság fôosztályvezetôi 
tekintetében a 3. § (1) bekezdés a), b), c), e), f), k), l), valamint 
a 3.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott munkáltatói 
jogokat:”

3. §
A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán foglalkozta-
tottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásának sza-
bályozásáról szóló rendelkezés elnöki határozat formájában 
történô közzétételérôl szóló 2/2009. (X. 30.) elnöki határozat 
jelen módosítása 2010. november 19-én lép hatályba azzal, 

hogy a határozat ezen módosítással nem érintett részei válto-
zatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

4. §

Jelen határozatot az Akadémiai Értesítôben kell közzétenni, 
és az érintettek számára a helyben szokásos módon kihirdet-
ni és hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s. k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
2/2009. (X. 30.) számú határozatához

Módosítva a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
29/2010. (XI. 15.) sz. határozatával

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
2/2009. (X. 30.) számú határozata

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán 
foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok 

gyakorlásának rendjérôl

 I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia 
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában 
biztosított jogkörömben eljárva, a Magyar Tudományos 
Akadémia Titkárságán foglalkoztatottakkal kapcsolatos 
munkáltatói jogok gyakorlásának szabályozásáról szóló 
rendelkezést 2009. október 30. napjával elnöki határozat 
formájában, annak mellékleteként (a továbbiakban együt-
tesen: határozat) teszem közzé.

 II. Jelen határozat hatályba lépésével egyidejûleg hatályát 
veszti a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán 
foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gya-
korlásának szabályozásáról szóló, 2009. július 2-ától ha-
tályos elnöki rendelkezés.

 III. A határozatot az Akadémiai Értesítôben kell közzétenni, 
valamint az érintettek számára a helyben szokásos mó-
don kihirdetni és hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s. k.
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Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
2/2009. (X. 30.) számú határozatához

Módosítva a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
29/2010. (XI. 15.) sz. határozatával

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán 
foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok 

gyakorlásának rendjérôl

A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Alapító Ok-
iratában és a Magyar Tudományos Akadémia Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatában foglaltakkal összhangban a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Titkárságán foglalkoztatottak-
kal kapcsolatos munkáltatói jogokról a következôk szerint 
rendelkezem.

1. §
Szervi, személyi és tárgyi hatály

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Titkárságára (a továbbiakban: Titkár-
ság), mint a Magyar Tudományos Akadémia (a továb-
biakban: Akadémia) köztestületi feladatait szervezô, az 
Akadémia kutatóhálózatának és más intézményeinek 
igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és 
ellenôrzési feladatait ellátó közhatalmi költségvetési 
szervre terjed ki.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya a Titkárságon köz-
szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott köz tiszt-
viselôkre és ügykezelôkre terjed ki, és rendelkezéseit 
értelemszerûen alkalmazni kell a Titkársággal munka-
jogviszonyban állókra is.

(3) Tárgyi hatály: a határozat alkalmazásában munkáltatói 
jognak minôsül a közszolgálati és munkajogviszony-
nyal kapcsolatos minden olyan jogosítvány, amely a 
köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény (a továbbiakban: Ktv.) és a Munka Törvénykönyvérôl 
szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) alap-
ján a munkáltatót illet meg.

(4) A határozat hatálya nem terjed ki a Titkársággal egyéb 
jogviszonyban (így különösen megbízási, vállalkozási 
stb.) álló személyekre. 

2. §
Munkáltatói jogok gyakorlására jogosult

(1) A Titkárságon közszolgálati vagy munkajogviszony ke-
retében foglalkoztatottak vonatkozásában a munkáltatói 
jogok gyakorlására az Akadémia elnöke jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatói jogok meghatározott 
részét az elnök – a jelen határozatban foglaltak szerint – 
az Akadémia fôtitkárára, illetve a Titkárság vezetô meg-
bízású köztisztviselôire ruházza át. Bármely átruházott 
munkáltatói jog delegálását az elnök általános jelleggel és 
egyedileg megszüntetheti, és az érintett munkáltatói jogot 
az Akadémia Titkárságának Alapító Okiratában, az Aka-

démia Alapszabályában és a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak szerint közvetlenül gyakorolhatja.

(3) Amennyiben valamely munkáltatói jog vonatkozásában a 
munkáltatói jog gyakorlására jogosult személyére, vagy a 
jog gyakorlásának szabályaira jogszabály, az Akadémia 
Alapszabálya vagy a Titkárság Szervezeti és Mûködési 
Szabályzata (SzMSz) eltérô vagy egyedi rendelkezéseket 
tartalmaz, jelen határozatot a jogszabályi, alapszabályi 
vagy az SzMSz-ben foglalt rendelkezésekkel összhang-
ban kell alkalmazni.

3. §
Alapvetô és egyéb munkáltatói jogok meghatározása

(1) A Titkárságon foglalkoztatottak jogviszonya tekinteté-
ben alapvetô munkáltatói jogok:
a) Kinevezés (köztisztviselô besorolása; illetmény és 

illetménypótlék megállapítása; munkakör és munka-
végzés helyének meghatározása).

b) Vezetô megbízása; a vezetôi illetménypótlék megálla-
pítása; vezetôi megbízás visszavonása.

c) Kinevezés módosítása.
d) A Ktv. 30. §, és 30/A. §-aiban meghatározott címek 

adományozása.
e) Közszolgálati jogviszony megszüntetése. 
f) Közszolgálati jogviszony megszûnésének megállapí-

tása.
g) Felmentés idôtartama alatt munkavégzés alóli mente-

sítés.
h) Végkielégítés – jogszabályban meghatározott – mér-

tékének megállapítása a közszolgálati jogviszony fel-
mentéssel való megszüntetése esetén.

i) Összeférhetetlenség megállapítása.
j) Üzleti titokkör meghatározása.
k) A Ktv. által meghatározott, a fegyelmi eljárásban a 

munkáltatót megilletô jogok és a munkáltatót terhelô 
kötelezettségek gyakorlása.

l) A Ktv. által meghatározott, a kártérítési eljárásban a 
munkáltatót megilletô jogok és a munkáltatót terhelô 
kötelezettségek gyakorlása.

m) Vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezése.
n) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatban az egyes vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl szóló 2007. évi 
cLII. törvényben elôírt, a munkáltatót megilletô jo-
gok és a munkáltatót terhelô kötelezettségek gyakor-
lása.

(2) A Titkárságon foglalkoztatottak jogviszonya tekinteté-
ben egyéb munkáltatói jogok:
a) rendes szabadság és pótszabadság kiadása; fizetés 

nélküli szabadság engedélyezése.
b) Magasabb fizetési fokozat eléréséhez szükséges vára-

kozási idô csökkentése.
c) Teljesítményértékelés és minôsítés, továbbá a szak-

mai munka értékelése.
d) Munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszony 

létesítésének engedélyezése.
e) Közszolgálati jogviszony megszûnésérôl szóló igazo-

lás kiadása.
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f) Jubileumi jutalomra jogosító közszolgálati jogviszony-
nak minôsülô idôtartam megállapítása.

g) Hivatalos külföldi utak bejelentésének és a helyettesítô 
személy kijelölésének tudomásul vétele.

h) Jutalmazás feltételrendszerének meghatározása, a ju-
talom összegének meghatározása és a kifizetés enge-
délyezése.

4. §
Alapvetô- és egyéb munkáltatói jogok gyakorlása

(1) Az Akadémia elnöke gyakorolja a Titkárság fôosztály-
vezetôi tekintetében a 3. § (1) bekezdés a), b), c), e), f), k), 
l), valamint a 3.§ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 
munkáltatói jogokat:

(2) Az Akadémia elnöke jelen határozattal a fô osz tály ve-
zetôkkel kapcsolatos, az (1) bekezdésben felsoroltakon 
túli alapvetô munkáltatói jogokat, valamint a fô osz-
tályvezetôket érintô egyéb munkáltatói jogokat az Aka-
démia fôtitkárára ruházza át. Átruházott hatáskörében el-
járva a fôtitkár teljes körûen jogosult a jelen határozat-
ban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
munkáltatói jogosítványok gyakorlására. Az Akadémia 
fôtitkára az elnök által átruházott munkáltatói jogokat 
nem delegálhatja tovább.

(3) Az Akadémia elnöke a jelen határozattal a 
fôosztályvezetô-helyettesek, az osztályvezetôk és a nem 
vezetô beosztású köztisztviselôk vonatkozásában – az (5) 
bekezdésben foglalt kivételekkel – valamennyi munkál-
tatói jogot az Akadémia fôtitkárára ruházza át. Átruhá-
zott hatáskörében eljárva a fôtitkár teljes körûen jogosult 
a jelen határozatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott munkáltatói jogosítványok gyakorlására. 
Az Akadémia fôtitkára az elnök által átruházott munkál-
tatói jogokat nem delegálhatja tovább.

(4) A 4. § (1)–(3) bekezdései szerinti munkáltatói jog gyakor-
lása a felsôfokú iskolai végzettségû köztisztviselôk ese-
tén az Elnöki Titkárság munkatársait illetôen az elnök; 
a tudományos osztályok titkárai vonatkozásában az Aka-
démia elnöke és az illetékes osztályelnök; a Doktori Ta-
nács Titkársága munkatársai tekintetében a Doktori Ta-
nács elnöke és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kurató-

rium elnöke egyetértésével történik.
(5) A fôosztályvezetôk – a Ktv. és az Mt. vonatkozó elôírásai 

alapján, azokkal összhangban – javaslatot tehetnek az ál-
taluk irányított szervezeti egység munkatársainak illet-
ményére, jutalmazására, címadományozására, kitünte-
tésére; véleményt nyilváníthatnak a máshonnan érkezô 
ilyen jellegû kezdeményezésekkel kapcsolatban. A fô osz-
tályvezetôk a kinevezés szerinti munkakör alapján megha-
tározzák a beosztott munkatársak részletes munkaköri fel-
adatait; a szervezeti egységen belül elvégzik a szabadságok 
idôpontjainak egyeztetését, engedélyezik a rendes szabad-
ság igénybevételét; értékelik munkatársaik teljesítményét, 
és elvégzik azok minôsítését. A fôosztályvezetô az elnök ál-
tal átruházott munkáltatói jogokat nem delegálhatja tovább.

(6) Az Akadémia elnöke a közszolgálati jogviszonyban állók 
Ktv. 34/A. §-a szerinti minôsítésének eljárási rendjét kü-
lön szabályzatban határozhatja meg.

5. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen határozat hatályba lépésével egyidejûleg hatályát 
veszti a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán 
foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gya-
korlásának szabályozásáról szóló, 2009. július 2-ától ha-

tályos elnöki rendelkezés. 
(2) Az e határozatban nem szabályozott kérdésekben a Ktv. 

és az Mt. vonatkozó elôírásai irányadók.

Pálinkás József s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
30/2010. (XI. 15.) számú határozata

a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és fôtitkára 
által kiadott utasítások hatályon kívül helyezésérôl

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia El-
nökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosí-
tott jogkörömben eljárva a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökének és fôtitkárának 2009. április 6-a elôtt kiadott uta-
sításainak felülvizsgálata körében az alábbiak szerint rendel-
kezem.

1. §
Bevezetô rendelkezések

(1) A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvénynek a 2009. évi XX. törvénnyel történt módosítá-
sa, valamint a Magyar Tudományos Akadémia (a továb-
biakban: Akadémia) 2009. október 3-án hatályba lépett 
Alapszabálya és Ügyrendje szükségessé tette a 2009. évet 
megelôzôen kiadott elnöki és fôtitkári utasítások, vala-
mint egyéb akadémiai szabályozások felülvizsgálatát, az 
alábbiakban leírtak szerint.

(2) Az Akadémiai Értesítô 1996. évi 6. számában megje-
lent „Közlemény” szerint az Akadémia elnökének és 
fôtitkárának döntése alapján azok a Magyar Tudományos 
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény hatálybalépé-
se elôtt kiadott elnöki és fôtitkári utasítások, amelyek a 
közlemény mellékletében nincsenek feltüntetve, 1996. 
július 1-jétôl nem alkalmazhatók. Jelen határozat 2. §-a 
tartalmazza azon, a közlemény által korábban hatályában 
fenntartott utasításokat, amelyek jelen határozat hatály-
balépésével egyidejûleg hatályukat vesztik.

(3) Jelen határozat 3. §-a tartalmazza azon, az 1996. évet 
követôen kiadott utasításokat, amelyek jelen határozat 
hatálybalépésével egyidejûleg hatályukat vesztik.
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(4) Jelen határozat 4. §-a rögzíti azon, a 2009. évet megelôzôen 
kiadott utasításokat, amelyeket az Akadémia elnöke ha-
tályában átmenetileg fenntart.

2. §
Az 1996. évet megelôzôen kiadott,  

az Akadémiai Értesítô 1996. évi 6. számában megjelent 
„Közlemény” alapján hatályukban fenntartott  

elnöki és fôtitkári utasításokra  
vonatkozó rendelkezések

Jelen határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályukat 
vesztik a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára által önál-
lóan, valamint az Akadémia elnöke és fôtitkára által együtte-
sen kiadott, 1996. elôtt hatályba lépett alábbi utasítások:
– 14/1955. MTA (A. K. 16.) utasítás („a Magyar Tudo-

mányos Akadémia Alkalmazott Matematikai Intézete 
át szervezésérôl és elnevezésének megváltoztatásáról”) és 
a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 1999. júni-
us 18-án az Akadémiai Értesítôben közzétett közleménye 
az MTA Matematikai Kutatóintézetének „MTA rényi 
Alfréd Matematikai Kutatóintézet”-re és az MTA Pszi-
chológiai Intézetének „MTA Pszichológiai Kutatóinté-
zet”-re történô megváltoztatásáról;

– 7/1957. MTA (A. K. 18–19) utasítás („a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Agrokémiai Kutató Intézete elnevezé-
sének megváltoztatásáról”);

– 10/1961. MTA (A. K. 12.) utasítás („a Mûszaki Ké-
miai Kutató Intézet feladatkörének megállapításáról és 
mûködésével kapcsolatos kérdések rendezésérôl);

– 11/1964. MTA (A. K. 13.) utasítás („a Pszichológiai In-
tézet létesítésérôl”);

– 8/1966. MTA (A. K. 10.) utasítás („a Sztereokémiai 
Kutató csoportnak a Központi Kémiai Kutató Intézettel 
való összevonásáról”);

– 2/1967. MTA (A. K. 2.) utasítás („a Néprajzi Kutató 
csoport létesítésérôl”), valamint az azt módosító 5/1969. 
MTA (A. K. 7.) utasítás („a Mûvészettörténeti Kutató 
csoport létesítésérôl”) és 2/1991. (A. É. 3.) MTA utasí-
tás („egyes akadémiai kutatóintézetek nevének megvál-
toztatásáról”);

– 5/1973. (A. K. 16.) MTA-F utasítás („a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Afro-Ázsiai Kutató Központjának Vi-
lággazdasági Kutató Intézetté történô átszervezésérôl”); 

– 9/1968. MTA (A. K. 17.) utasítás („a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete elnevezésének 
megváltozásáról”);

– 2/1969. MTA (A. K. 3.) utasítás („a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia „Bartók Archívum”-ának Zenetudomá-
nyi Intézetté történô átszervezésérôl”), és az azt módosí-
tó 3/1974. (A. K. 4.) MTA-F utasítás („a Zenetudomá-
nyi Intézet és a Népzenekutató csoport egyesítésérôl”);

– 1/1971. (A. K. 1 .) MTA-F utasítás („a Szegedi Bio-
lógiai Központ létesítésérôl”), valamint az azt módosí-
tó 2/1978. (A.K.1.) MTA-F utasítás („a Szegedi Biológi-
ai Központ létesítésérôl szóló 1/1971. (A. K.1.) MTA-F. sz. 
utasítás módosításáról”) és 3/1993. (A. É. 7.) MTA utasí-
tás („a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai 
Központ Növényélettani Intézete nevének megváltoztatásá-
ról”);

– 4/1971. (A. K. 5.) MTA-F utasítás („a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Geodéziai Kutató Laboratóriumának és 
Geofizikai Kutató Laboratóriumnak Geodéziai és Geo-
fizikai Kutató Intézetté való egyesítésérôl”) (módosítot-
ta az 1997. évi májusi rendes közgyûlés ( 2.1.6 pont) és a 
2004.évi május rendes közgyûlés (28. pont) );

– 11/1972. (A. K. 15.) MTA-F utasítás („a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Számítástechnikai Központja és Au-
tomatizálási Kutató Intézete egyesítésérôl”);

– 18/1972. (A. K. 1973. 1.) MTA-F utasítás („a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kuta-
tó Intézete és Kémiai-Szerkezeti Kutató Laboratóriu-
ma egyesítésérôl”) (módosította az 1997. évi májusi ren-
des közgyûlés (2.1.4 pont) és a 2005. évi májusi rendes 
közgyûlés (14. pont));

– 1/1973. (A. K. 5.) OMFB-MTA-F utasítás („a Nemzet-
közi ellenôrzés alá tartozó nukleáris anyagok központi 
nyilvántartási rendszerérôl”);

– 1/1976. (A. K. 1.) MTA-F utasítás („az MTA Geoké-
miai Kutató Laboratóriumának, az MTA Központi Ké-
miai Kutató Intézete Szervetlen Kémiai osztályának, az 
MTA Kristályfizikai Tanszéki Kutató csoportjának, az 
MTA Kristálynövekedési Tanszéki Kutató csoportjának 
és az MTA Híradástechnikai Tanszéki Munkaközössége 
akusztikai részlegének „MTA Természettudományi Ku-
tatólaboratóriumai” néven történô egyesítésérôl”); és az 
azt módosító 19/1981. (A. K. 15.) MTA-F utasítás („az 
MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumait létre-
hozó 1/1976. (A. K. 1.) MTA-F. számú utasítás módosítá-
sáról”);

– 9/1976. (A. K. 13.) MTA-F utasítás („az MTA Állat-
egészségügyi Kutatóintézete elnevezésének megváltozta-
tásáról”);

– 10/1976. (A. K. 10.) MTA-F utasítás („az MTA Magyar 
Duna Kutató Állomásának az MTA Botanikai Kutatóin-
tézete tudományos osztályává történô átszervezésérôl”);

– 9/1979. (A. K. 16.) MTA-F utasítás („az MTA Köz-
gazdasági Információs csoport megszüntetésérôl és fel-
adatkörének az MTA Közgazdaságtudományi Intézetnek 
való átadásáról”) (módosította az 1997. évi májusi ren-
des közgyûlés (2.1.8 pont) és a 2004. évi májusi rendes 
közgyûlés (28. pont) );

– 2/1982. (A. K. 1.) MTA-F utasítás („a Magyar Tudo-
mányos Akadémia csillagvizsgáló Intézetének és Napfi-
zikai Obszervatóriumának összevonásáról”) (módosítot-
ta az MTA fôtitkára az Akadémiai Értesítô 2001. janu-
ár 12-i számában közzétett közleményével, amely szerint 
az intézet neve Magyar Tudományos Akadémia Konkoly 
Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete);

– 6/1982. (A. K. 1.) MTA-F utasítás („a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Olajbányászati Kutatólaboratóriuma ne-
vének megváltoztatásáról”);

– 7/1982. (A. K. 2.) MTA-F utasítás („a Növényvédelmi 
Kutató Intézet átvételérôl”);

– 8/1982. (A. K. 2.) MTA-F utasítás („az MTA Biológiai 
Kutató Intézete elnevezésének megváltoztatásáról”);

– 1/1984. (A. K. 1.) MTA-F utasítás („a regionális kutatá-
sok szervezeti kereteinek továbbfejlesztésérôl”);

– 2/1984. (A. K. 2.) MTA-F utasítás („az Akadémia Ki-
adó és az Akadémiai Nyomda összevonásáról”);
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– 3/1984. (A. K. 4.) MTA-F utasítás („az MTA Botanikai 
Kutatóintézete nevének megváltoztatásáról”);

– 1/1987. (A. K. 1.) MTA-F utasítás („a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Ipargazdaságtani Kutatócsoportja nevé-
nek megváltoztatásáról”) (módosította az 1997.évi májusi 
rendes közgyûlés (2.1.8. pont) és a 2004. évi májusi ren-
des közgyûlés (28. pont) );

– 9/1987. (A. K. 8.) MTA-F utasítás („a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Izotóp Intézete nevének megváltoztatá-
sáról”) (módosította a 2005. évi májusi rendes közgyûlés 
14. számú határozata);

– 7/1990. (A. É. 1.) MTA utasítás („a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia hivatali szervezetérôl”), és az azt módo-
sító 5/1991. (A. É. 6.) MTA utasítás („a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Titkársága szervezeti változásairól”);

– 1/1991. (A. É. 2.) MTA utasítás („az MTA Politikai Tu-
dományok Intézetérôl”);

– 4/1991. (A. É. 5.) MTA utasítás („a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Kutatási Ellátási Szolgálata szervezeté-
nek és elnevezésének módosításáról”);

– 6/1991. (A. É. 9.) MTA utasítás („az MTA Szociológiai 
Kutatóintézetének átszervezésérôl”);

– 7/1991. (A. É. 10.) MTA utasítás („az Akadémiai Ifjúsá-
gi Díjak adományozásáról”);

– 8/1991. (A. É. 10.) MTA utasítás („az MTA Központi 
Fizikai Kutató Intézete átszervezésérôl”);

– 7/1992. (A. É. 1993. 2.) MTA utasítás („a kísérleti atom-
reaktorról”);

– 1/1994. (A. É. 3.) MTA utasítás („egyes akadémiai intéz-
mények nevének és alapító okiratainak módosításáról”);

– 2/1994. (A. É. 5.) MTA utasítás („a tartalékos hadköte-
lesek mozgósítása esetére történô meghagyásának végre-
hajtásáról”);

– 1/1995. (A. É. 4.) MTA utasítás („az MTA Kutatás- és 
Szervezetelemzô Intézete nevének megváltoztatásáról és 
alapító okiratának közzétételérôl”);

– 2/1995. (A. É. 5.) MTA utasítás („az Akadémiai Óvoda 
nevének és alapító okiratának módosításáról”).

3. §
Az 1996. évet követôen kiadott fôtitkári és elnöki 

utasításokra vonatkozó rendelkezések

Jelen határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályu-
kat vesztik a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára ál-
tal önállóan, valamint az Akadémia elnöke és fôtitkára ál-
tal együttesen kiadott, 1996 után hatályba lépett alábbi uta-
sítások:

– 3/2001. (A. É. 12.) MTA-F utasítás („az egyes ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottak kereset-
kiegészítésének megállapításáról”);

– 1/2002. (A. É. 1.) MTA-F utasítás („egyes akadémi-
ai kutatóintézetek és egyéb akadémiai intézmények 
alapító okiratainak közzétételérôl”);

– 2/2002. ( A. É. 5.) MTA-F utasítás („az akadémia 
költségvetési szervek által szolgáltatásként igény-
be vehetô szellemi tevékenységek szerzôdéskötési 
feltételeirôl”);

– 3/2002. (A. É. 12.) MTA-F utasítás („a Magyar Tu-
dományos Akadémia Vagyonhasznosítási Szabályza-
tának módosításáról”);

– 3/2003. (A. É. 10.) MTA-F utasítás („az akadémi-
ai üdülôk és az Akadémiai Gépkocsiszolgálat alapító 
okiratainak közzétételérôl”);

– 3/2005. (A. É. 7.) MTA-F utasítás („Az akadémiai 
területi bizottságok titkárságai módosított alapító ok-
iratainak közzétételérôl”);

– 4/2005. (A. É. 9.) MTA-F utasítás („az MTA Ba-
latoni Limnológiai Kutatóintézet és az Akadémi-
ai Óvoda és Bölcsôde módosított alapító okiratainak 
közzétételérôl”);

– 2/2006. (A. É. 12.) MTA-F utasítás („egyes akadé-
miai intézmények megszüntetô okiratainak, valamint 
módosított alapító okiratainak közzétételérôl”);

– 2/2009. (A. É. 4.) MTA-F utasítás („a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tulajdonában lévô ingatlan értéke-
sítése esetén alkalmazandó eljárási rendrôl”);

– 3/2009. (A. É. 4.) MTA-F utasítás („az Akadémia 
tulajdonosi részvételére gazdasági társaságokban”);

– 4/2009. (A. É. 4.) MTA-F utasítás („a Magyar Tudo-
mányos Akadémia kutatóhelyei szellemitulajdon-ke-
zelési szabályzatainak egységes szemléletmódú ki-
alakítását elôsegítô Iránymutatások kiadásáról”);

– Az MTA Titkárságának a Vezetôi Kollégium 1995. 
november 29-i ülésén elfogadott, 2009. szeptember 
15-ig hatályos Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
nak jelen határozat kiadásakor még hatályos 6. sz. 
melléklete („Bérgazdálkodási Szabályok a munkál-
tatói jogok gyakorlásával összefüggésben az MTA 
Titkárságán”), 8. sz. melléklete („ A kötelezettség-
vállalás, az ellenjegyzés, az utalványozás és az érvé-
nyesítés rendje”), 10. sz. melléklete („A Magyar Tu-
dományos Akadémia Titkársága Titokvédelmi Sza-
bályzata”) és 14. sz. melléklete (a fejezeti kezelésû 
elôirányzatok 2008. évi gazdálkodási szabályzatáról).

4. §
Záró, vegyes és átmeneti rendelkezések

(1) Jelen határozat 2010. november 15-én lép hatályba azzal, 
hogy – a vonatkozó elnöki határozat kiadásáig – e határo-
zat hatálybalépését követôen is alkalmazandó utasítások:
– 7/1991. (A. É. 10.) MTA utasítás („az Akadémiai If-

júsági Díjak adományozásáról”);
– 1/1992. (A. É. 2.) MTA utasítás („az MTA Mûvészeti 

Gyûjteménye létrehozásáról”).
– 2/2005. (A. É. 6.) MTA-F utasítás („a határon túli 

magyar tudósokat megilletô kedvezmények igénybe-
vételének eljárási szabályairól, ügyrendjérôl”);

– 1/2007. (A. É. 2.) MTA-F utasítás („a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Titkársága Informatikai Szabály-
zatának kiadásáról”);

– Az MTA Titkárságának a Vezetôi Kollégium 1995. 
november 29-i ülésén elfogadott, 2009. szeptember 
15-ig hatályos Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
nak 9. sz. melléklete („Iratkezelési Szabályzat”);
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(2) A jelen határozat szerinti deregulációval érintett azon ko-
rábbi utasítások hatályon kívül helyezése, amelyek aka-
démiai költségvetési szervek jogállását vagy mûködését 
(létrehozását, elnevezését, átszervezését, szervezeti fel-
építését, feladatait, besorolását stb.) szabályozzák, nem 
érinti a költségvetési szerv jelen határozat kiadásakor 
hatályos alapító okiratában foglaltakat. Az akadémiai 
költségvetési szervek alapító okiratában – a vonatkozó 
államháztartási jogszabályokkal összhangban – a költ-
ségvetési szerv létrehozásáról rendelkezô alapító szervi 
döntést vagy jogszabályi rendelkezést és azok módosítá-
sát továbbra is fel kell tüntetni.

(3) Jelen határozatban felsorolt utasítások hatályon kívül he-
lyezése – jogszabály eltérô rendelkezése hiányában – nem 
érinti a hatályos jogszabályokban az akadémiai köztestü-
leti költségvetési szervekre vagy azokkal foglalkoztatás-
ra irányuló jogviszonyban álló személyekre vonatkozóan 
rögzített jogosultságokat és kötelezettségeket.

(4) A határozatot az Akadémiai Értesítôben kell közzétenni, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémiának a határo-
zat hatálya alá tartozó költségvetési szerveinél foglalkoz-
tatottak számára a helyben szokásos módon kihirdetni és 
hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s. k.
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A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedô 

tudományos életmûvük elismeréseként 

EÖTvÖS JóZSEF-KOSZORúvAL
tüntette ki:

Fried Istvánt, az irodalomtudomány doktorát, a Szegedi Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehason-
lító Irodalomtudományi Tanszék professor emeritusát,

Gallyas Ferencet, a biológiai tudományok doktorát, a Pé-
csi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Idegsebészeti Klinika professor emeritusát,

Nagyné Szegvári Katalint, az állam- és jogtudomány dokto-
rát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jog-
tudományi Kar professor emeritusát,

Nyíri Andrást, a mûszaki tudomány doktorát, a Miskolci 
Egyetem professor emeritusát,

Schneider Gyulát, a kémiai tudomány doktorát, a Szegedi 
Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszék, kutatópro-
fesszorát

Somorjai Endrét, a fizikai tudomány doktorát, az MTA 
Atomagkutató Intézet professor emeritusát,

Szendrô Pétert, a mezôgazdasági tudomány doktorát, a Szent 
István Egyetem rector emeritusát, a Gépészmérnöki Kar 
professor emeritusát.

A Szily Kálmán Díjat a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke alapította a tudományszervezési és igazgatási feladatok 
során kiváló munkát végzô személyek elismerésére, a példa-
mutató köztisztviselôi teljesítmény jutalmazására.

A Díj átadására 2010-ben elôször került sor.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Szily Kálmán Díjat adományozott

Bertók Krisztinának, az MTA Titkárság Szervezési és Terü-
leti Titkársága osztályvezetôjének.

A Simonyi Károly-díj Szakkuratóriuma
Simonyi Károly 

fizikai díjat adományozott

Pálla Gabriellának, a fizikai tudomány doktorának,

Simonyi Károly
mérnöki díjat adományozott

Bokor Józsefnek, az MTA rendes tagjának.

A Paksi Atomerômû részvénytársaság 
és a Wigner Jenô-díj kuratóriuma
Wigner Jenô-díjat adományozott

Keresztúri Andrásnak, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet 
reaktoranalízis Laboratórium laboratóriumvezetôjének,

Lovas Istvánnak, az MTA rendes tagjának. 

A richter Gedeon részvénytársaság
és a Magyar Tudományos Akadémia 

által alapított díj kuratóriuma 
Bruckner Gyôzô-díjat adományozott

Kövér Katalinnak, a kémiai tudomány doktorának.

A „Hevesy György-díj a nukleáris kutatásért” kuratóriuma 
Hevessy György-díj

I. kategóriáját megosztva adományozta

Lévai Bélának, a kémiai tudomány doktorának
és

Nagy Sándornak, a kémiai tudomány kandidátusának.

A magyar vasút fejlesztése területén végzett 
kiemelkedô tevékenység elismerésére 

a Magyar Tudományos Akadémia által a MÁV Zrt. 
kötelezettségvállalása mellett létrehozott 

Mikó Imre-díjat,
valamint a díj mellé 

a Magyar Közlekedési Közmûvelôdésért Alapítvány
Mikó Imre-emlékplakettjét adományozta

a kuratórium

életmû kategóriában
Sostarics Györgynek, nyugalmazott egyetemi docensnek,

és
Gábor Péternek, nyugalmazott egyetemi adjunktusnak,

az aktív szakember kategóriában
Harza Ferencnek, a MÁV Tervezô Intézet osztályve ze tô-

jének, mérnök tanácsosnak.

A Kapolyi László akadémikus által alapított díj kuratóriu-
ma 

vITÁLIS ISTvÁN TUDOMÁNYOS Díjat 
adományozott

Alföldi Lászlónak, a földtudomány doktorának.

SZEMÉLYI RÉSZ
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A Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai
és a Magyar Szabadalmi Hivatal képviselôibôl alkotott

kuratórium 
Akadémiai Szabadalmi Nívódíjban részesítette:

Apostol Jánost, a mezôgazdasági tudomány kandidátusát,
Kéri Györgyöt, a biológiai tudomány doktorát,
Purnhauser Lászlót, mezôgazdasági tudomány kandidátusát.

A Magyar Tudományos Akadémia  
és Pungor Ernô örökösei 

közérdekû kötelezettségvállalása alapján létrehozott 
Pungor Ernô-díjat adományozott

Ilisz István PhD-nek.

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

Buda Sándort, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
gépésztechnikusát;

Eôry Erikát, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató-
intézet könyvtárvezetôjét;

Dr. Gyôrfiné Dr. Vörös Zsuzsannát, az MTA Kísérleti Or-
vostudományi Kutatóintézet gazdasági vezetôjét,

Huba Gézát, az MTA KFKI részecske- és Magfizikai Kuta-
tóintézet mûszaki ügyintézôjét,

Kiss Zsuzsannát, az MTA Könyvtára üzemeltetési csoport-
vezetôjét,

Kósa Gézát, az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 
osztály vezetôjét,

Kövér Alexandrát, az MTA Titkársága Határon Túli Magya-
rok Titkárságának vezetô-tanácsosát, 

Kônig Mariannát, az MTA Pécsi Területi Bizottság Titkársá-
ga gazdasági vezetôjét, 

Lessi Líviát, az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Fôosztály, 
Humánpolitikai Osztály fôosztályvezetô-helyettesét, 

Molnár Istvánnét, az MTA Titkársága Doktori Tanács Tit-
kársága fôelôadóját,

Naár Róbertet, az MTA Politikatudományi Intézet rendszer-
gazdáját, 

Németh Olgát, az MTA Szegedi Tudományegyetem Lézerfi-
zikai Kutatócsoport gazdasági ügyintézôjét,

Plaschil Lászlónét, az MTA Mátraházai Akadémiai Tudós 
Üdülô felszolgálóját, 

Örsiné Csávás Csillát, az MTA Akadémiai Óvoda és 
Bölcsôde óvodapedagógusát, 

Szendrôi Juditot, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóin-
tézet számítástechnikai programozóját.
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55/2010. (XII. 7.) számú 
vK határozat

1.  A Vezetôi Kollégium tagjai egyetértenek a Lendület Fi-
atal Kutatói Program 2011. évre történô meghirdetésé-
vel, amely szerint a kutatóintézetekben és az egyeteme-
ken alakuló kutatócsoportok finanszírozása közötti arány 
50–50%.

2.  A Vezetôi Kollégium tagjai a pályázati felhívásban fog-
laltakat megismerték, és az ülésen az elôterjesztéssel 
kapcsolatban elhangzottakat tudomásul vették. Javasol-
ják a pályázati anyagoknak csak magyar nyelven történô 
bekérését.

3.  A Vezetôi Kollégium tagjai felhatalmazzák az Akadémia 
elnökét, hogy a folyamatban lévô jogszabályi változások 

miatt szükséges módosításokat vezesse át a felhívás szö-
vegébe.

56/2010. (XII. 7.) számú 
vK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai elfogadják a 18/2009. XII. 15. 
határozatban foglaltak végrehajtására tett intézkedésekrôl 
készített elôterjesztést.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai elfogadják a martonvásári 
kft-k (Bázismag Kft. és Elitmag Kft.) 26%-os részese-
dések mértékéig történô eladási javaslat megtételét és 
a konkrét eladási javaslat aláírására felhatalmazzák az 
Akadémia elnökét. Ezzel egyidejûleg, ha az eladási aján-
latot a Kft-k nem fogadják el, akkor az elnök arra kap fel-

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA vEZETÔI KOLLÉGIUMÁNAK 
2010. NOvEMBER 16-AI HATÁROZATAI

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA vEZETÔI KOLLÉGIUMÁNAK 
2010. DEcEMBER 7-EI HATÁROZATAI

47/2010. (XI. 16.) számú 
vK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai megismerték és támogatják a tá-
mogatott kutatócsoportok 2012. január 1-jén induló támoga-
tási ciklusára kiírandó pályázati felhívás szövegét, és java-
solják annak a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
elé terjesztését.

48/2010. (XI. 16.) számú 
vK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai a Lendület Fiatal Kutatói Prog-
ram 2011. évre történô meghirdetésérôl szóló elôterjesztést a 
soron következô ülésükön – a 2011. évi költségvetés függvé-
nyében – tárgyalják meg.

49/2010. (XI. 16.) számú 
vK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai egyetértenek a korábbi, végel-
számolásra vonatkozó döntés alternatívájaként a Martonseed 
Zrt. 100%-os tulajdoni hányadot képviselô részvénycsomag-
jának értékesítésével.

50/2010. (XI. 16.) számú 
vK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai – az ülésen tett módosításokkal – 
egyetértenek a Doktori Tanács Eljárási Szabályzata és Ügy-
rendje elôterjesztett módosításával, és azt az Elnökség tagjai 
részére elfogadásra javasolják.

51/2010. (XI. 16.) számú 
vK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadé-
mia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága ügyrendjét az elô-
terjesztésben foglaltak szerint támogatólag tudomásul vet-
ték, és azt az Elnökség tagjainak jóváhagyásra javasolják.

52/2010. (XI. 16.) számú 
vK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai tudomásul vették Németh Tamás 
fôtitkár tájékoztatóját az Akadémiai Kutatóintézetek Taná-
csa 2010. október 25-i ülésének határozatairól.

53/2010. (XI. 16.) számú 
vK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai a Titkárság szervezeti egységei 
2010. évi III. negyedévi feladatainak teljesítésérôl készült 
beszámolót az elôterjesztés mellékletében foglaltak szerint 
jóváhagyólag tudomásul vették.

54/2010. (XI. 16.) számú 
vK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadé-
mia 181. rendes közgyûlése idôpontjául 2011. május 2. és 3. 
napját elfogadják.
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hatalmazást, hogy – a társaságok pénzügyi és jogi átvilá-
gítását követôen - vételi ajánlatot tegyen a Kft-k 51%-os 
tulajdonosi részesedésének megvételére.

3. A Vezetôi Kollégium tagjai egyetértenek az 
AKADIMPEX Kft. 2010. december 31-i végelszámolás-
sal történô megszüntetésével.

4. A Vezetôi Kollégium tagjai egyetértenek az MMSZ-
2000 Kft. 2011. június 30-i végelszámolásával és az in-
gatlan üzemeltetésének 2011.július 1-jétôl az MTA ALFA 
részére történô átadásával.

5. A Vezetôi Kollégium tagjai felkérik az MTA elnökét, 
hogy a kisebbségi akadémiai tulajdonú gazdasági társa-
ságok helyzetérôl készüljön a Vezetôi Kollégium részére 
2011. II. negyedévében olyan elôterjesztés, amelynek alap-
ján dönteni lehet arról, hogy mely társaságokban indokolt 
az akadémiai részvételt fenntartani és melyekben nem.

57/2010. (XII. 7.) számú 
vK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai az akadémiai köztestületbe jelent-
kezés tapasztalatairól szóló tájékoztatást tudomásul vették.

58/2010.(XII. 7.) számú 
vK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai tudomásul vették Németh Tamás 
fôtitkár tájékoztatóját az Akadémiai Kutatóintézetek Taná-
csa 2010. november 22-i ülésének határozatairól.

59/2010. (XII. 7.) számú
vK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai megismerték és elfogadták a 
2010. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat 
programjairól, szervezésérôl és kommunikációjáról szóló 
fôtitkár-helyettesi értékelést.

2. A Vezetô Kollégium tagjaI felkérik csépe Valéria 
fôtitkárhelyettest, hogy kezdje meg az MTÜ 2011. évi 
koncepciójának kidolgozását.

60/2010. (XII. 7.) számú 
vK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai a 47/2010. XI. 16. számú ha-
tározatukkal elfogadott, a támogatott kutatócsoportok 
2012. január 1-jén induló támogatási ciklusára kiírandó 
pályázati felhívás 2.1. pontjában szereplô, a pályázat fel-

tételéül szabott életkorra vonatkozó szövegrész techni-
kai módosításával egyetértenek az alábbiak szerint: „A 
pályázaton való indulás további feltétele, hogy a pályázó 
2012. július 1-ig a 68. életévét ne töltse be.”

2. A Vezetôi Kollégium tagjai a 47/2010. XI. 16. számú ha-
tározatukkal elfogadott, a támogatott kutatócsoportok 
2012. január 1-jén induló támogatási ciklusára kiírandó 
pályázati felhívás 6.1. pontjában szereplô, a pályázat el-
bírálására vonatkozó szövegrész technikai módosításával 
egyetértenek az alábbiak szerint: „A bírálati eredménye-
ket az MTA elnöke által felkért értékelô zsûri összesíti, 
és javaslatot tesz a támogatandó, illetve nem támogatan-
dó pályázatok sorrendjére, valamint a támogatás mérté-
kére az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) szá-
mára.”

3. A Vezetôi Kollégium tagjai a pályázati felhívás technikai 
módosításait az Elnökség tagjainak elfogadásra javasolják.

61/2010. (XII. 7.) számú 
vK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai javasolják egy olyan eseti bizott-
ság felállítását, amely - figyelemmel a kizárás körülménye-
ire - megvizsgálja az 1945 és 1949 között kizárt tagok tudo-
mányos rehabilitálásának lehetôségét.

62/2010. (XII. 7. ) számú 
vK határozat 

1. A Vezetôi Kollégium tagjai a Molnár Tamás Amerikai 
Egyesült Államokban elhunyt filozófus hagyatéka tár-
gyában támogatják, hogy a Magyar Tudományos Akadé-
mia nyújtson segítséget a hagyatéki tárgyak (kéziratok, 
könyvek, egyéb dokumentációk) Magyarországra szállí-
tásához. A hazaszállítással kapcsolatos operatív felada-
tok felelôseként a Vezetôi Kollégium tagjai a II. Filozó-
fiai és Történettudományok Osztályának tudományos tit-
kárát jelölik ki.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai egyidejûleg felhatalmazzák a 
Magyar Tudományos Akadémia elnökét arra, hogy a ha-
gyaték elhelyezésének feltételeit megvizsgálja, arról tár-
gyalásokat folytasson akadémiai költségvetési szervek-
kel, közigazgatási szervekkel és önkormányzatokkal.

3. A Vezetôi Kollégium tagjai a hagyaték sorsáról (így külö-
nösen annak konkrét befogadásáról, vagy más befogadó 
intézménnyel való együttmûködésrôl) a 2011. évben is-
mételten tárgyalnak, a hagyaték összetételének, értéké-
nek és jogi helyzetének ismeretében.
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AZ AKADÉMIAI KUTATóINTÉZETEK TANÁcSA
2010. OKTóBER 25-I (AKT 4/2010) ÉS NOvEMBER 22-I ÜLÉSÉNEK (AKT 5/2010)

HATÁROZATAI

Napirend:
1. Tájékoztató a 2011. I. félévében lejáró igazgatói megbízá-

sokról
2. A Pedagógus Kutatói Pályadíj tudományterületi aránya-

inak meghatározása és javaslattétel a díjazandó szemé-
lyekre

3. Tájékoztató a fiatal kutatói álláshelyek 2010. évi be töl té-
sérôl

4. Tájékoztató az alapító okiratokról és az SZMSZ-ekrôl
5. A Kormánytájékoztató megvitatása
6. Az intézetértékelés ütemtervének módosítása
7. A támogatott kutatócsoportok 2012-ben induló támogatá-

si ciklusára kiírandó pályázat elôkészítésének különbözô 
lépései

8. Egyebek

AKT 1/4/2010 (10. 25.) határozat:
Németh Tamás fôtitkár tájékoztatta az AKT-t, hogy 2011. I. 
félévében két intézetben, az Állatorvos-tudományi Kutatóin-
tézetben és az Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetben jár 
le az igazgató megbízása. röviden összefoglalta az igazga-
tói pályázatok betöltésének folyamatát, melyrôl az AKT tag-
jai az elôzetesen rendelkezésre bocsátott írásos anyagból is 
tájékozódhattak.
 Az AKT a 2011. I. félévében lejáró igazgatói megbízások-

ról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

AKT 2/4/2010 (10. 25.) határozat:
Csépe Valéria fôtitkárhelyettes a Pedagógus Kutatói Pálya-
díj kapcsán elmondta, hogy a társadalom részérôl nem kellô 
elismerésben részesített, ugyanakkor rendkívül fontos szak-
ma számára különösen értékes díjról van szó. Az eredetileg 
elôrelátott 12 kiosztandó díj helyett javasolta, hogy a bírálók 
részérôl díjazásra jelölt 13 pályázó mindegyike kapja meg az 
elismerést. Az AKT tagjai, elfogadva a fentieket, egyetértés-
re jutottak abban, hogy a 13 díjazandó pályázó mellett le-
gyen még egy 14. kitüntetett is, akinek a pályázatát a fizika-
tanítás módszertanának megújításáról a Társadalomtudomá-
nyi Szakbizottság nem véleményezte, és ezért nem került az 
elôterjesztésben a javasolt díjazandók körébe.
 Az AKT a szakbizottságok javaslata alapján elfogadta a 

Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesülôk tudományte-
rületi arányát. A matematikai és természettudományi te-
rületen 4, az élettudományok területén 1, a humán és tár-
sadalomtudományi területen 9 fô részesül elismerésben. 
Az AKT a szakbizottságok javaslata alapján meghatároz-
ta a díjazásra javasoltak személyét. A javaslatot az Aka-
démia elnöke hagyja jóvá.

AKT 3/4/2010 (10. 25.) határozat:
Szarka László fôosztályvezetô tájékoztatást adott arról, hogy 
2010-ben összesen 120 akadémiai fiatal kutatói álláshelyet 
töltöttek be. Említésre méltó, hogy a 120 álláshely közül 2 
helyre sikeresen pályázott cigány identitású kutató. A hu-

szadik évfordulójához közeledô program sikerességét jelzi, 
hogy a valamikori díjazottak között kiváló karriert befutott 
kutatók vannak.

Pálinkás József elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a fi-
atal kutatói álláshelyek célja elsôsorban a kutatói utánpót-
lás biztosítása. Törekedni kell arra, hogy a támogatott fia-
tal kutatók, amennyiben még nem rendelkeznek vele, a tá-
mogatás három éve alatt lehetôség szerint szerezzék meg a 
PhD-fokozatot. Ez azért is fontos, mert érdemes lenne meg-
teremteni az akadémiai hátteret arra, hogy az MTA intéze-
tei jogot kapjanak PhD-képzésre. Pálinkás József felkérte a 
Kutatóintézeti Fôosztályt, hogy készítsen kimutatást arról, 
hogy a PhD-fokozat elérését tekintve a fiatal kutatói álláshe-
lyen dolgozók milyen sikeresek az egyes akadémiai kutató-
intézetekben.
 Az AKT tudomásul vette a fiatal kutatói álláshelyek 

2010. évi betöltésérôl szóló tájékoztatót.

AKT 4/4/2010 (10. 25.) határozat:
Szarka László beszámolt róla, hogy a nyár folyamán, törvé-
nyi változások következtében fel kellett függeszteni az in-
tézeti SZMSZ-ek elfogadását. Az új jogszabályi környezet-
nek megfelelôen elôször módosítani kell a költségvetési szer-
vek, így az intézetek alapító okiratát, és csak ezt követôen 
kerülhet sor az SZMSZ-ek átdolgozására és elfogadására. Az 
MTA Titkárság három fôosztálya (Kutatóintézeti Fôosztály, 
Jogi és Igazgatási Fôosztály, Pénzügyi Fôosztály) dolgo-
zik egy tartalmilag és formailag is egységes új alapító ok-
irat-mintaanyagon. Törvénymódosítás miatt a két kutatóköz-
pont alapító okiratát október 15-ig módosítani kellett, mi-
vel a hozzájuk tartozó intézetek augusztus 15-tôl elveszítet-
ték „jogi személyiség” státuszukat, és a módosításra 60 nap 
állt rendelkezésre. A két új alapító okiratot benyújtották a 
Kincstár számára. Az intézetek SZMSZ-ének elkészítéséhez 
az említett három fôosztály iratmintát készít, hogy ezzel is 
segítséget nyújtson az intézetek számára a dokumentum szé-
les körû jogi ismeretet igénylô elkészítéséhez. 
 Az AKT tudomásul vette az alapító okiratokról és az 

SZMSZ-ekrôl szóló tájékoztatót.

AKT 5/4/2010 (10. 25.) határozat:
Németh Tamás emlékeztetett arra, hogy az Akadémiai Ku-
tatóintézetek Tanácsának törvényi kötelezettsége a Kor-
mánytájékoztató megvitatása. A korábban mûködô Straté-
giai és Elemzési Fôosztály állította össze a Kormány szá-
mára benyújtandó tájékoztató anyagát az MTA 2009. évi 
tevékenységérôl. A munkaanyagot egyeztették a Kutatás-
szervezési Intézettel és a Kommunikációs Fôosztállyal. Ki-
sebb módosításokkal a Fôtitkári Értekezlet és a Vezetôi 
Kollégium is elfogadta a dokumentumot. Az AKT ülése 
után az Elnökség hozza meg a végsô döntést. Az AKT az 
elôterjesztett Kormánytájékoztatóval kapcsolatosan néhány 
pontosítást javasolt, melyet a Kutatóintézeti Fôosztály átte-
kint és a szükséges módosításokat elvégzi.
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 Az AKT a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról, va-
lamint a magyar társadalom és gazdaság fellendítése érde-
kében elért eredményeirôl készített tájékoztatót a javasolt 
módosítások figyelembevételével egyhangúlag elfogadta.

AKT 6/4/2010 (10. 25.) határozat:
Németh Tamás tájékoztatott arról, hogy az intézeti külsô ta-
nácsadó testületek, az eredeti ütemtervben szereplô szeptem-
ber 10. helyett, 2010. november 19-ig kaptak idôt az intéze-
tek tevékenységének értékelésére. Ennek megfelelôen mó-
dosítani szükséges az eredeti ütemtervet. célszerû, hogy az 
értékelésrôl szóló döntést az AKT február második felében 
hozza meg, hogy a tudományos osztályok és a szakbizott-
ságok számára elegendô idô álljon rendelkezésre álláspont-
juk kialakítására.
 Az AKT egyhangúlag elfogadta az intézetértékelés ütem-

tervének módosítását

AKT 7/4/2010 (10. 25.) határozat:
Idei Miklós, a Támogatott Kutatócsoportok Irodájának igaz-
gatója ismertette a támogatott kutatócsoportok 2012-ben in-
duló támogatási ciklusára kiírandó pályázat tervezetét. A pá-
lyázat szövegének kidolgozását a Támogatott Kutatócsopor-
tok Irodája, a Kutatóintézeti Fôosztály, valamint a Jogi és 
Igazgatási Fôosztály végezte. Az AKT az anyag megtárgya-
lása során a pályázóra vonatkozó feltételek és a pontozásos 
értékelés esetében néhány kisebb és nagyobb jelentôségû 
módosítási javaslatot fogalmazott meg.
 Az AKT egyhangúlag javasolta, hogy a támogatott ku-

tatócsoportok 2012-ben induló támogatási ciklusára ki-
írandó pályázat tervezetében az értékelés pontozását 
módosítsák (Az A-ra 15, B-re 15, C-re 10, D-re ,5 E-re 
5 pont legyen maximálisan adható.) A pályázók életkor-
ára vonatkozó feltétel változzon meg úgy, hogy a pályázó 
2012. január 1-jéig ne töltse be a 67. életévét, és így társ-
pályázóra sincs szükség. Az AKT a javasolt módosítások-
kal a pályázati kiírás tervezetét egyhangúlag elfogadta.

AKT 8/4/2010 (10. 25.) határozat:
Szarka László elmondta, hogy kidolgozás alatt van az inté-
zeti éves beszámolók rendszerének racionalizálása és a tudo-
mányterületi szakbizottságokkal való egyeztetése. Németh 
Tamás fôtitkár hangsúlyozta, hogy a három szakbizottságnak 
november 12-ig el kell fogadnia a beszámoló új formájának 
tervezetét, hogy november 22-én megvitathassa azt az AKT.

Németh Tamás megköszönte az Akadémia kutatóintéze-
teinek segítségét és hatékony munkáját, amelyet a közelmúlt-
ban nyújtottak a Kolontár és Devecser térségében bekövetke-
zett ipari és ökológiai katasztrófával összefüggésben.

Napirend:
1. Igazgatói pályázatokat véleményezô eseti bizottságok je-

lentésének megvitatása, javaslat az igazgatók személyére
2. Eseti bizottságok felkérése a 2011. I. félévében benyúj-

tandó igazgatói pályázatok elbírálására
3. Az Akadémiai Ifjúsági Díj tudományterületi arányainak 

meghatározása és javaslattétel a díjazandó személyekre
4. Új tag választása a Társadalomkutató Központ külsô ta-

nácsadó testületébe

5. A kutatóintézetek 2010. évi tudományos tevékenységérôl 
szóló beszámolóanyag formai és tartalmi elemeinek meg-
határozása

6. A Politikatudományi Intézet SZMSZ-ének elfogadása
7. Az AKT 2011. I. félévi munkatervének elfogadása
8. Egyebek 

AKT 1/5/2010 (11. 22.) határozat:

Az igazgatói pályázatokat elbíráló, AKT által felkért eseti bi-
zottságok elnökei ismertették a bizottságok jelentését a meg-
hirdetett igazgatói állásokra érkezett pályázatokról. Az ese-
ti bizottságok a pályázókat meghallgatták, valamint meg-
kapták az illetékes tudományos osztályoknak a pályázatok-
kal kapcsolatos állásfoglalását. Az AKT megvitatta a jelen-
téseket, és kialakította véleményét. 
 Az AKT, miután az eseti bizottságok jelentéseit megis-

merte, titkos szavazással véleményt nyilvánított a pályá-
zatokról. Az AKT egyhangúlag javasolja, hogy az igaz-
gatói feladatok ellátására az Atommagkutató Intézetben 
Fülöp Zsolt, a Geokémiai Kutatóintézetben Demény Atti-
la, a Szociológiai Kutatóintézetben Kovách Imre kapjon 
megbízást. Az AKT 10 igen szavazattal 1 ellenében (91%-
os támogatási arány) támogatja, hogy az igazgatói fel-
adatok ellátásával a Geodéziai és Geofizikai Kutatóinté-
zetben Závoti Józsefet, a Társadalomkutató Központban 
pedig Balogh Margitot bízza meg az MTA elnöke. A Du-
na-kutató Intézet igazgatói beosztása ellátására pályá-
zó két személy közül az AKT egyiket sem találta minden 
szempontból megfelelônek, ezért nem javasolja, hogy a 
pályázók bármelyikét igazgatói feladatokkal bízzák meg.

AKT 2/5/2010 (11. 22.) határozat:

Az AKT a szabályozásoknak megfelelôen az Állatorvos-tu-
dományi Kutatóintézet és az Ökológiai és Botanikai Kutató-
intézet igazgatói pályázatai elbírálására egy-egy öttagú ese-
ti bizottságot kér fel. Mindkét intézet esetben az Élettudomá-
nyi Szakbizottság négy tagot és két póttagot javasolt az ese-
ti bizottságba. Az eseti bizottság egy tagját az MTA elnö-
ke delegálja, a bizottságok tagjait és elnökeit az AKT elnö-
ke kéri fel.
 Az AKT egyhangúlag elfogadta az Élettudományi Szak-

bizottság személyi javaslatait az Állatorvos-tudományi 
Kutatóintézet és az Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 
2011. I. félévében benyújtandó igazgatói pályázatait bí-
ráló eseti bizottságok tagjaira.

AKT 3/5/2010 (11. 22.) határozat:

Az Akadémiai Ifjúsági Díj pályázati felhívásra érkezett 53 
pályamûbôl a tudományterületi szakbizottságok 36-ot java-
soltak díjazásra. A szakbizottságok rangsorolták a díjazandó 
személyeket. A Magyar Tudományos Akadémián 2011-ben 
25 díj kiosztására van lehetôség. Az AKT a szakbizottság-
ok javaslatát figyelembe véve meghatározta tudományterü-
leti arányokat. 

Pálinkás József, az MTA elnöke nem tartja követendônek 
azt az egyre általánosabb gyakorlatot, hogy a beérkezett pá-
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lyázatok száma alapján osztják szét a tudományterületek kö-
zött a rendelkezésre álló különbözô díjakat, ösztöndíjakat. 
Ehelyett a pályázatok tudományos értékének a vizsgálatára 
kell helyezni a hangsúlyt.

Felvetôdött, hogy az elismeréssel az egyéni teljesítményt 
kellene díjazni, ezért az egyszemélyi pályázókat kellene 
elônyben részesíteni több pályázó közös pályázatával szemben. 
 Az AKT 8 igen szavazattal 1 ellenében és 2 tartózkodás 

mellett elfogadta, hogy 2011-ben csak egyéni pályázókat 
javasolnak díjazásra. A határozat értelmében az AKT 
Élettudományi Szakbizottsága által javasolt lista módo-
sult. A 4. és 10. helyen díjazásra javasolt pályázók helyett 
a 11. helyen rangsorolt pályázó került a díjazásra java-
soltak közé. 

 Az AKT 10 szavazattal 1 tartózkodás mellett meghatá-
rozta, hogy Akadémiai Ifjúsági Díj elismerésben a ma-
tematika és természettudományok területen 10, az élet-
tudományok területén 9, a humán és társadalomtudo-
mányok területen 6 fô részesül, és a szakbizottságok ja-
vaslata alapján meghatározta a díjazásra javasoltak sze-
mélyét. A javaslatot az Akadémia elnöke hagyja jóvá. 

AKT 4/5/2010 (11. 22.) határozat:

Enyedi György, az MTA rendes tagja rossz egészségi álla-
pota miatt lemondott a Társadalomkutató Központ külsô 
tanácsadó testületében betöltött tagságáról. Az intézmény 
igazgatója az AKT számára Orosz István professzor jelölé-
sét javasolta.
 Az AKT egyhangúlag elfogadta Orosz István jelölését a 

Társadalomkutató Központ külsô tanácsadó testületébe.

AKT 5/5/2010 (11. 22.) határozat:

A Kutatóintézeti Fôosztály a Matematika és Természettudo-
mányi Szakbizottság felkérésére, mindhárom szakbizottság-

gal egyeztetve, a 2009. évi intézeti beszámolók felhasznál-
hatóságának tapasztalataiból kiindulva, valamint a Magyar 
Tudományos Mûvek Tárához (MTMT) való igazodás és az 
Eu-kérdések jobb megválaszolhatósága érdekében az elôzô 
évhez képest módosított javaslatot tett a 2010. évi tudomá-
nyos munkáról szóló beszámoló tartalmi és formai elemeire 
vonatkozóan. Az így készült tervezetet AKT elôzetesen meg-
kapta, külön kiemelve a korábbi formához képest lényeges 
változásokat. Az AKT a tervezetet megvitatta.
 Az AKT egyhangúlag elfogadta az éves jelentések beké-

résének formáját.

AKT 6/5/2010 (11. 22.) határozat:

Az AKT SZMSZ Bizottsága megvitatta és az AKT-nek el-
fogadásra javasolta a Politikatudományi Intézet által benyúj-
tott, az új SZMSZ-ére vonatkozó javaslatot.
 Az AKT egyhangúlag elfogadta az MTA Politikatudomá-

nyi Intézete (PTI) szervezeti és mûködési szabályzatát.

AKT 7/5/2010 (11. 22.) határozat:

Szarka László ismertette az elôzetesen írásban is megkül-
dött, az AKT 2011. II. félévére vonatkozó munkatervét. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a napirendi pontok változhatnak.
 Az AKT a 2011. II. félévi munkatervet egyhangúlag elfo-

gadta.

AKT 8/5/2010 (11. 22.) határozat:

Németh Tamás beszámolt arról, hogy AKVT ülésén bemu-
tatott költségvetés-tervezet a fôbb sarokszámok tekintetében 
érvényes dokumentum. Több olyan forrás van, mint a Lendü-
let Program, vagy a fiatal kutatói álláshelyek, amelyeket még 
nem rendeltek oda az egyes intézetekhez, ez még változtat 
majd a belsô arányokon.
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MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DOKTORI TANÁcSA ELJÁRÁSI 
SZABÁLYZATÁNAK ÉS ÜGYRENDJÉNEK MóDOSíTÁSA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
DOKTORI TANÁcSA ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁNAK  

ÉS ÜGYRENDJÉNEK MóDOSíTÁSA*

2010. december

*a módosítást a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 57/2010. (XI. 30.) sz. határozatával fogadta el
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A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 57/2010. 
(XI. 30.) sz. határozata alapján a Magyar Tudományos Aka-
démia Doktori Tanácsának Eljárási szabályzata és ügyrendje 
(a továbbiakban: szabályzat) a következôk szerint módosul:

1. §

A szabályzat 1. § (2) bekezdése helyébe a következô rendel-
kezés lép:

 „A Doktori Tanács ülésének napirendjére a Doktori Ta-
nács Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) vezetôje tesz 
javaslatot az elnöknek. A napirendre javasolt ügyeket az 
ülés elôtt 3 héttel bemutatja a Doktori Tanács elnökének 
(a továbbiakban: elnök) és a titkárának.”

2. §

A szabályzat 7. § (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egé-
szül ki:

 „A doktori pályázat internetes rendszerébe elektroniku-
san regisztrálni és az MTMT-be bejelentkezni a benyújtá-
si határidôtôl függetlenül, bármikor lehet. A rendszerben 
történô regisztrálás technikai részleteit a Doktori Tanács 
Titkársága az MTA honlapján teszi közzé.”

3. §

A szabályzat 7. § (2) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:
 „Az MTMT-nek a tudománymérési adatokról hivatalo-

san kiadott igazolása nélkül a kérelem nem vehetô át. A 
papíralapon benyújtandó kérelem és mellékletei példány-
számát a Doktori Tanács Titkársága az MTA honlapján 
közzétett tájékoztatójában adja meg.”

4. §

A szabályzat 7. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 „Ha a jelölt a pályázatát az Alapszabály 24. § (6) pont-

ja figyelembevételével interdiszciplinárisan kívánja el-
bíráltatni, meg kell neveznie az érintett (befogadó és 
közremûködô) tudományos osztályokat. A habitusvizs-
gálati követelményeket a jelöltnek a befogadó osztály 
elôírásai szerint kell teljesítenie.”

5. §

A szabályzat 8. §-a az alábbi szövegrésszel egészül ki:
 „A szakreferens ellenôrzi az MTMT által szolgáltatott 

osztály-specifikus tudománymérési táblázat, valamint a 
tudományos osztály által elôírt publikációs és tudomá-
nyos közéleti adatlapok kitöltését.”

6. §

A szabályzat 9. §-ának (4) bekezdésében az „Oktatásügyi 
Minisztérium” szövegrész helyébe az „oktatásügyért felelôs 
miniszter” szövegrész lép.

7. §

A 10. § címe („A kérelem szignálása”) az alábbi címre módosul:
 „A kérelem továbbítása”

8. §

A szabályzat 10. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
 „Ha a jelölt a pályázatát az Alapszabály 24. § (6) pontja 

figyelembevételével interdiszciplinárisan kívánja elbírál-
tatni, a Doktori Tanács elnökének írásbeli megkeresésére 
a kérelmezô által megnevezett tudományos osztályok a 
Doktori Tanács által meghatározott határidôre nyilatkoz-
nak arról, hogy a jelölt munkásságának értékelésében az 
osztály részt vesz-e, és milyen minôségben (befogadó 
vagy közremûködô). Az érintett osztályok egyikének be-
fogadó osztálynak kell lennie. 

 A Doktori Tanács elnöke a megkeresés során a kérelmezô 
által megnevezett osztályok elnökével köteles egyeztetni, 
hogy 
– melyik a befogadó osztály; 
– melyek a közremûködô osztályok, 
– milyen arányban jelölik ki a hivatalos bírálókat és a 

bíráló bizottság tagjait.
 Amennyiben a tudományos osztályok határidôre nem nyi-

latkoznak, vagy a befogadás/közremûködés iránti kérel-
met elutasítják, a doktori eljárást – a kérelmezô egyidejû 
értesítésével – meg kell szüntetni. A nyilatkozatokat a 
pályázati anyaghoz csatolni kell.”

9. §

A szabályzat 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

 „Az elnök a tudományos osztályoknak a doktori eljárás 
engedélyezésére vonatkozó javaslatát megvizsgálja. Ennek 
során megállapítja, hogy a Doktori szabályzat 34. § (1) be-
kezdése szerint az osztály felterjesztette-e a saját, valamint 
a tudományos bizottság állásfoglalását, csatolta-e a tudo-
mányos bizottsági elôterjesztôk részletes szakmai vélemé-
nyét, melyben az elôterjesztôk a pályázó MTMT-ben nyil-
vántartott adatait tételesen értékelték, valamint az osztály-
elôterjesztôk véleményét a tudományos bizottság javaslatá-
ról. Bármelyik hiánya esetén a Doktori Tanács elnöke nem 
terjeszti a javaslatot a Doktori Tanács elé, hanem az osz-
tályt a hiány pótlására szólítja fel.”

10. §

A szabályzat 15. § (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egé-
szül ki:

 „….az Ügyrendhez csatolt 1. táblázatban rögzítettek sze-
rint.”

11. §

A szabályzat 15. § (4) bekezdése az alábbi szövegrésszel egé-
szül ki:
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 „… A doktori eljárás nyilvánosan közzéteendô adatait az 
Ügyrend 11. § (5), 13. § (3), (4), (5), 14. § (2), 19. § (4) 
határozzák meg. Az eljárás során képzôdô egyéb adatok 
– amelyeket az Ügyrendhez csatolt 2. táblázat sorol fel – 
nem nyilvánosak.”

12. §

A szabályzat 15. § (6) bekezdésében az „Adatvédelmi Sza-
bályzatát” szövegrész helyébe az „adatvédelemre vonatkozó 
szabályait” szövegrész lép.

13. §

A szabályzat 16. § (2) bekezdésében a „Magyar Akkreditációs 
Bizottság” szövegrész „Magyar Felsôoktatási Akkreditációs 
Bizottság”-ra módosul.

14. §

A szabályzat 19. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

 „A doktori oklevél átadásának napján az MTA Tit-
kárságának Kommunikációs Fôosztálya valameny-
nyi új MTA doktora munkásságáról és a cím odaítélé-
sének indoklásáról egyoldalas fényképes ismertetôt bo-
csát a sajtó rendelkezésére. Az ismertetô tartalmaz-
za a pályázó által elô készített, a bírálóbizottság véle-
ményével kiegészített és a bírálóbizottság elnöke ál-
tal jóváhagyott közérthetôen megfogalmazott szak-
mai indokolást az MTA doktora cím odaítélésérôl.”

15. §

A szabályzatban a „Doktori Szabályzat” szövegrészek „Dok-
tori szabályzat” szövegrészre módosulnak.

16. §

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa Eljárási 
Szabályzatának és Ügyrendjének jelen módosítása 2011. ja-
nuár 1-jén lép hatályba azzal, hogy a szabályzat jelen módo-
sítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvénye-
sek és hatályosak.
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A Doktori Tanács Eljárási szabályzatához és ügyrendjéhez kapcsolódó 1. táblázat

Irat 
száma

Az adatokat tartalmazó irat megnevezése Jogosultak

 1. Kérelem Minden közremûködô

 2. Tudományos önéletrajz Minden közremûködô

 3. A doktori mû nyilvános

 4. A doktori mû rövid összefoglalója (tézis) nyilvános

 5. Tudományos munkásság összefoglalása nyilvános

 6. Közlemény és hivatkozási jegyzék nyilvános

 7. Tudománymetriai táblázat nyilvános

 8. Publikációs adatlap Minden közremûködô

 9. Öt jelentôs publikáció listával Minden közremûködô

10. Tudományos közéleti adatlap Minden közremûködô

11. Osztály által kért kiegészítések Minden közremûködô

12. Tudományos bizottság elôterjesztôjének véleménye Minden közremûködô

13.
Tudományos bizottság jegyzôkönyve (emlékeztetôje) ál-
lásfoglalással

Minden közremûködô

14. Tudományos osztály elôterjesztôjének véleménye
Minden közremûködô a tudományos bizottság 

és a bíráló bizottság tagjai kivételével

15. Osztályjavaslat állásfoglalással eljárásra bocsátásról
Minden közremûködô a tudományos bizottság 

és a bíráló bizottság tagjai kivételével

16. DT elôterjesztôi vélemény eljárásra bocsátásról Doktori Tanács tagjai

17. DT szakértôi vélemény eljárásra bocsátásról Doktori Tanács tagjai

18. DT határozat eljárásra bocsátásról Doktori Tanács tagjai

19. Hivatalos bíráló véleménye nyilvános

20. Jelölt válasza a bírálatra nyilvános

21. Bíráló bizottság javaslata a cím odaítélésérôl nyilvános

22. Bíráló bizottság tagjainak véleménye a cím odaítélésérôl
Minden közremûködô a tudományos bizottság és  

a bíráló bizottság tagjai kivételével

23. Osztályjavaslat a cím odaítélésérôl
Minden közremûködô a tudományos bizottság és  

a bíráló bizottság tagjai kivételével

24. DT határozat a cím odaítélésérôl nyilvános
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A doktori eljárásban közremûködôk

Tudományos bizottsági elôterjesztô(k)

Tudományos bizottság tagjai

Tudományos bizottság elnök

Tudományos bizottság titkár

Bíráló bizottság tagjai

Tudományos osztály elôterjesztô(k)

Tudományos osztály tagjai

Tudományos osztályelnök

Tudományos osztálytitkár

Tudományos osztály adminisztráció

Doktori Tanács elôterjesztô(k)

Doktori Tanács szakértôk

Doktori Tanács meghívott(ak)

Doktori Tanács elnök

Doktori Tanács titkár

Doktori Tanács tagjai

Doktori Tanács Titkársága

A Doktori Tanács Eljárási szabályzatához és ügyrendjéhez kapcsolódó 2. táblázat

Irat 
száma

Az adatokat tartalmazó irat megnevezése

 1. Kérelem

 2. Tudományos önéletrajz

 3. Publikációs adatlap

 4. Öt jelentôs publikáció listával

 5. Tudományos közéleti adatlap

 6. Osztály által kért kiegészítések

 7. Tudományos bizottság elôterjesztôjének véleménye

 8. Tudományos bizottság jegyzôkönyve (emlékeztetôje) állásfoglalással

 9. Tudományos osztály elôterjesztôjének véleménye

10. Osztályjavaslat állásfoglalással eljárásra bocsátásról

11. DT elôterjesztôi vélemény eljárásra bocsátásról

12. DT szakértôi vélemény eljárásra bocsátásról

13. Bíráló bizottság tagjainak véleménye a cím odaítélésérôl

14. Osztályjavaslat a cím odaítélésérôl
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
DOKTORI TANÁcSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA ÉS ÜGYRENDJE

(egységes szerkezetben)

I.
A DOKTORI TANÁcS MÛKÖDÉSE

1. §
A Doktori Tanács ülései

(1) A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa (a 
továbbiakban: Doktori Tanács) hatáskörét ülésein gya-
korolja. Ülésen kívül a Doktori Tanács képviseletében 
tisztségviselôje vagy hivatali szervezete jogosult az eljá-
rásra.

(2) A Doktori Tanács ülésének napirendjére a Doktori Ta-
nács Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) vezetôje tesz 
javaslatot az elnöknek. A napirendre javasolt ügyeket az 
ülés elôtt 3 héttel bemutatja a Doktori Tanács elnökének 
(a továbbiakban: elnök) és a titkárának.

(3) A napirendre felvett ügyekrôl a Doktori Tanács tagjait 14 
nappal az ülés elôtt írásban kell értesíteni.

(4) A Doktori Tanács ülésérôl részletes jegyzôkönyv készül. 
A jegyzôkönyvet a Titkárság vezetôje írja alá. A tanács 
döntéseirôl szóló határozat írásba foglalásáról – az ülést 
követôen 15 napon belül – a Titkárság vezetôje gondosko-
dik. A határozatot az elnök és a titkár írja alá.

(5) A Doktori Tanács határozatát meg kell küldeni
– az MTA tudományos osztályainak,
– a Doktori Tanács tagjainak.

2. §
A Doktori Tanács hatásköre

(1) A Doktori Tanács a hatáskörébe tartozó ügyekben dön-
tést hoz, javaslatot tesz vagy véleményt nyilvánít.

(2) A Doktori Tanács ülése a következôkrôl dönt: 
– elnökének, társelnökének és titkárának megválasztása,
– ülései idôpontjának és napirendjének megállapítása,
– az MTA tudományos osztályai ügyrendjének és a 

Doktori szabályzatnak, valamint a doktori eljárásra 
irányadó egyéb rendelkezéseinek összehangolása, 

– a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága tagjainak a ki-
nevezése,

– a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága ügyrendjének 
az elfogadása,

– eseti bizottság létrehozása,
– a doktori eljárás lefolytatásának engedélyezése vagy 

megtagadása,
– a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság kijelölése,
– a nyilvános vita engedélyezése vagy megtagadása,
– az MTA doktora cím odaítélése vagy megtagadása,
– post mortem eljárás lezárása,
– a tudomány kandidátusa és a tudomány doktora ma-

gyar tudományos fokozatnak megfelelô – külföldön 
szerzett – tudományos fokozat honosítása vagy a ho-
nosítás elutasítása,

– a nevében eljárt tisztségviselô, illetve hivatali szerve-
zet intézkedésének az elfogadása.

(3) A Doktori Tanács a következôkre tesz javaslatot:
– a Doktori szabályzat tervezete és módosítása,
– a Doktori Tanács Eljárási szabályzatának és ügyrend-

jének tervezete és módosítása,
– a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudomá-

nyos címmel kapcsolatos jogi szabályozás tervezete,
– a Doktori Tanács hivatali szervezetének átszervezése. 

(4) A Doktori Tanács ülése véleményt nyilvánít: 
– az MTA tudományos osztályainak a doktori eljárásra 

irányadó rendelkezéseirôl, 
– az MTA tudományos osztályainak és tudományos bi-

zottságainak a doktori eljárásban teljesített tevé keny-
sé gé rôl,

– a      Doktori Tanács hivatali szervezetének tevé keny ségérôl.

3. §
A Doktori Tanács tisztségviselôinek hatásköre

(1) Az elnök képviseli a Doktori Tanácsot. Az elnök jogosult 
tájékoztatást adni a Doktori Tanács munkájáról és beszá-
molni az MTA Közgyûlésének és az MTA Elnökségének 
a Doktori Tanács tevékenységérôl.

(2) Az elnök hatáskörébe tartozik – a Doktori Tanács ülésé-
nek döntései, javaslatai és véleménynyilvánításai alapján 
– a doktori eljárásban részt vevô testületek munkájának 
figyelemmel kísérése és összehangolása. Ennek érdeké-
ben az elnök egyeztetô megbeszélést folytathat az MTA 
tudományos osztályainak elnökeivel.

(3) Az elnök, a társelnök és a titkár irányítja, illetôleg fo-
lyamatosan figyelemmel kíséri a Doktori Tanács hivatali 
szervezetének, a Titkárságnak a munkáját, és azt a Dok-
tori Tanács ülésén évenként értékeli.

(4) A Doktori Tanács ülését az elnök hívja össze a napirendi 
javaslat elôterjesztésével.

(5) Az elnök a Titkárság vezetôjét feladat elvégzésére utasíthatja. 
(6) A Doktori Tanács ülésein tárgyalandó ügyekhez az elnök 

bízza meg az elôterjesztôket és a szakértôket.
(7) Ha a kérelmezô a Doktori szabályzat 6. § (2) bekezdése 

szerint államtitok, szolgálati titok vagy üzleti titok, illet-
ve személyes adatok védelme miatt kéri, hogy a védés ne 
legyen nyilvános, azt az elnök köteles elrendelni.

(8) Ha a kérelmezô olyan okra hivatkozik, amely a (7) bekez-
désben nincs felsorolva, az elnök a körülmények mérlege-
lésével elrendelheti, hogy a védés ne legyen nyilvános.

4. §

(1) Az elnök akadályoztatása esetén a társelnök jár el. Ilyen 
esetben az elnök kéri fel a társelnököt feladatainak 
alkalomszerû vagy idôleges ellátására.

(2) Az elnöki teendôket az elnök és a társelnök akadályozta-
tása esetén a titkár is elláthatja. 

(3) A doktori cím megszerzéséért indított eljárásban – a 
Doktori Tanács határozata alapján – a hivatalos bírálót a 
titkár kéri fel a bírálói vélemény elkészítésére.
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5. §
A Doktori Tanács tagjainak hatásköre

(1) A Doktori Tanács szakterület szerint illetékes tagja – ta-
nácskozási joggal – részt vehet az MTA illetékes osztá-
lyai és tudományos bizottságai, továbbá a doktori ügyben 
eljáró eseti bizottságok ülésén, ha az doktori cím meg-
szerzése iránti ügyet tárgyal.

(2) A Doktori Tanács szakterület szerint illetékes tagja – 
az összeférhetetlenség esetét kivéve – tartozik a Dok-
tori Tanács ülésén az elôterjesztô feladatait ellátni. Az 
elôterjesztôt – elôzetes megbeszélés alapján – a Doktori 
Tanács másik tagja helyettesítheti.

(3) Az elôterjesztô az elôterjesztését szóban adja elô, javas-
latát indokolja, annak alapján határozati javaslatot tesz, 
majd válaszol a feltett kérdésekre. 

6. §
A Doktori Tanács Titkársága tagjainak hatásköre

(1) A Titkárság vezetôje ellátja mindazokat a feladatokat, 
amelyekkel a Doktori Tanács, illetôleg annak tisztség-
vise lôi megbízzák, továbbá amelyeket az MTA Tit-
kárságának Szervezeti és mûködési szabályzata a 
fôosztályvezetôk feladatkörébe utal.

(2) A Titkárság vezetôje tanácskozási joggal részt vesz a 
Doktori Tanács ülésein, eljárási, ügyrendi kérdésekben 
elôterjesztô is lehet. 

(3) A Titkárság vezetôje megbízásából a szakreferens tarto-
zik a doktori cím megszerzése vagy külföldön szerzett 
tudományos fokozat honosítása érdekében benyújtott pá-
lyázatok elôkészítése során bizonyos feladatokat ellátni. 
A szakreferensek részt vesznek a Doktori Tanács ülése-
in.

(4) A szakreferensek munkáját szakelôadók segítik a munka-
köri leírásban meghatározott feladatok ellátásával.

II.
A DOKTORI ELJÁRÁS 

7. §
A kérelem benyújtása

(1) Doktori cím megszerzése iránti kérelmet a Doktori Ta-
nácshoz az év február és szeptember hónapjában lehet be-
nyújtani. A határidô eltelte után postára adott kérelme-
ket a Doktori Tanács a következô idôszakban vizsgálja 
meg. A doktori pályázat internetes rendszerébe elektro-
nikusan regisztrálni és az MTMT-be bejelentkezni a be-
nyújtási határidôtôl függetlenül, bármikor lehet. A rend-
szerben történô regisztrálás technikai részleteit a Titkár-
ság az MTA honlapján teszi közzé.

(2) A kérelmet és mellékleteit elektronikusan is és papírala-
pon is be kell nyújtani. Az elektronikus benyújtást a Tit-
kárság erre a célra kialakított internetes rendszerével kell 
megtenni. A papíralapú iratokat a rendszer segítségével 
kell elôállítani, és valamennyit alá is kell írni. A benyúj-
tandó iratok a Doktori szabályzatban, (25. §), valamint a 
Doktori Tanács Eljárási szabályzata és ügyrendje mellék-

leteiben vannak osztályonként felsorolva. Az MTMT-nek 
a tudománymérési adatokról hivatalosan kiadott igazolá-
sa nélkül a kérelem nem vehetô át. A papíralapon benyúj-
tandó kérelem és mellékletei példányszámát a Titkárság 
az MTA honlapján közzétett tájékoztatójában adja meg.

(3) Ha a jelölt a pályázatát az Alapszabály 24. § (6) pont-
ja figyelembevételével interdiszciplinárisan kívánja el-
bíráltatni, meg kell neveznie az érintett (befogadó és 
közremûködô) tudományos osztályokat. A habitusvizs-
gálati követelményeket a jelöltnek a befogadó osztály 
elôírásai szerint kell teljesítenie.

8. §
A kérelem átvétele

(1) A doktori cím iránti kérelem írásos részét a Titkárság il-
letékes szakreferense veszi át a kérelmezôtôl. A szakre-
ferens tartozik megvizsgálni azt, hogy a kérelem elekt-
ronikus feltöltése megtörtént-e, és a benyújtott anyagok 
formai szempontból kifogástalanok-e: megfelelnek-e a 
Doktori szabályzat és a jelen Eljárási szabályzat és ügy-
rend mellékletében az illetékes tudományos osztályra 
vonatkozóan feltüntetett elôírásoknak. A szakreferens 
ellenôrzi az MTMT által szolgáltatott osztályspecifikus 
tudománymérési táblázat, valamint a tudományos osztály 
által elôírt publikációs és tudományos közéleti adatlapok 
kitöltését. 

(2) A kérelem átvételekor a szakelôadó a formai vizsgálat 
eredményeit számítógépen rögzíti. Errôl átvételi elismer-
vény készül, amelyet a szakreferens ír alá. Az elismer-
vény tartalmazza az esetleges hiányosságokat és a lehet-
séges hiánypótlás végsô határidejét, figyelembe véve a 
Doktori szabályzat hiánypótlásra vonatkozó 29. §-ának 
rendelkezéseit.

(3) Az elôzôek értelemszerû alkalmazásával kell eljárni, ha a 
kérelem írásos részét postai úton nyújtják be. Ekkor az át-
vételi elismervényt postán kell eljuttatni a kérelmezôhöz.

(4) A szakreferens az okiratok eredetijének meglétérôl köte-
les meggyôzôdni és ezt a tényt a számítógépes nyilván-
tartásban rögzíteni.

9. §
Hiányos kérelem kezelése 

(1) Ha a kérelem hiányos, és a hiányok pótlására a Dok-
tori szabályzat 29. §-a rendelkezései értelmében van 
lehetôség, az illetékes szakreferens a kérelem átvéte-
li elismervényében – a hiányok és a hiánypótlás határ-
idejének megjelölésével – azok pótlására szólítja fel a 
kérelmezôt. 

(2) A hiánypótlás elmulasztása miatt a Titkárság vezetôje 
hoz elutasító határozatot.

(3) Ha a benyújtott iratokból az állapítható meg, hogy a 
kérelmezô egyetemi végzettségét, illetôleg tudományos fo-
kozatát tanúsító okirat egyetemi végzettséget, illetôleg tu-
dományos fokozatot igazoló okiratként nem fogadható el, 
ennek tisztázása után a kérelmet a Titkárság vezetôje nyom-
ban elutasítani tartozik, és ezzel az eljárás megszûnik.

(4) A (3) bekezdésben említett esetben a határozat tervezetét 
a Titkárság vezetôje az elnöknek bemutatja. Ha az elnök 
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szükségesnek tartja, a határozattervezethez mellékelni 
kell az oktatásügyért felelôs minisztérium felsôoktatási 
oklevelek és tudományos fokozatok egyenértékûségével 
foglalkozó szervének állásfoglalását. A határozat terve-
zetét az elnök kézjegyével látja el.

(5) Nem nyújthatók be hiánypótlás keretében a Doktori sza-
bályzat 25. § (6) bekezdés c), d) e), g), h), i), j) és k) pont-
jában megjelölt dokumentumok és maga a kérelem sem. 
Amennyiben e dokumentumok közül bármelyik hiányzik, 
a kérelmet el kell utasítani, és ezzel az eljárás megszûnik. 

(6) Nem nyújthatók és nem fogadhatók be az (5) bekezdés-
ben felsorolt dokumentumok bármely kiegészítését cél-
zó anyagok sem, sem a kérelem – hiánytalanságot igazo-
ló – befogadása után, sem a doktori eljárás habitusvizsgá-
lati szakaszában, sem késôbb.

10. §
A kérelem továbbítása

(1) Ha a kérelem valamennyi formai követelménynek megfelel, 
a kérelemben megjelölt tudományszaknak megfelelô titkár-
sági szakreferens intézkedik az eljárás megindításáról.

(2) A szakreferens elkészíti az illetékes osztályelnöknek szó-
ló megkeresés tervezetét, és azt aláírásra az elnöknek be-
mutatja. A szakelôadó tartozik gondoskodni arról, hogy e 
megkeresés az illetékes osztály elnökéhez haladéktalanul 
megérkezzen.

(3) Ha a jelölt a pályázatát az Alapszabály 24. § (6) pontja 
figyelembevételével interdiszciplinárisan kívánja elbírál-
tatni, a Doktori Tanács elnökének írásbeli megkeresésére 
a kérelmezô által megnevezett tudományos osztályok a 
Doktori Tanács által meghatározott határidôre nyilatkoz-
nak arról, hogy a jelölt munkásságának értékelésében az 
osztály részt vesz-e, és milyen minôségben (befogadó 
vagy közremûködô). Az érintett osztályok egyikének be-
fogadó osztálynak kell lennie. 

 A Doktori Tanács elnöke a megkeresés során a kérelmezô ál-
tal megnevezett osztályok elnökével köteles egyeztetni, hogy 
– melyik a befogadó osztály; 
– melyek a közremûködô osztályok, 
– milyen arányban jelölik ki a hivatalos bírálókat és a 

bíráló bizottság tagjait.
 Amennyiben a tudományos osztályok határidôre nem nyi-

latkoznak, vagy a befogadás/közremûködés iránti kérel-
met elutasítják, a doktori eljárást – a kérelmezô egyidejû 
értesítésével – meg kell szüntetni. A nyilatkozatokat a pá-
lyázati anyaghoz csatolni kell.

11. §
Intézkedések a doktori eljárás habitusvizsgálati 

szakaszában

(1) A doktori eljárás engedélyezése tárgyában a Doktori Ta-
nács a Doktori szabályzat 35. §-a szerint jár el. 

(2) Az elnök a tudományos osztályoknak a doktori eljárás 
engedélyezésére vonatkozó javaslatát megvizsgálja. En-
nek során megállapítja, hogy a Doktori szabályzat 34. 
§ (1) bekezdése szerint az osztály felterjesztette-e a sa-
ját, valamint a tudományos bizottság állásfoglalását, csa-

tolta-e a tudományos bizottsági elôterjesztôk részletes 
szakmai véleményét, amelyben az elôterjesztôk a pályá-
zó MTMT-ben nyilvántartott adatait tételesen értékelték, 
valamint az osztály-elôterjesztôk véleményét a tudomá-
nyos bizottság javaslatáról. Bármelyik hiánya esetén az 
elnök nem terjeszti a javaslatot a Doktori Tanács elé, ha-
nem az osztályt a hiány pótlására szólítja fel.

(3) A rendelkezésre álló – hiánytalan – iratok alapján a szak-
referens elkészíti a Doktori Tanács döntéséhez az ügy ha-
tározattervezetét, és azt aláírásra bemutatja.

(4) A doktori eljárást engedélyezô döntést követôen a 
kérelmezôt értesíteni kell a hivatalos bírálók és a bíráló-
bizottság tagjainak személyérôl, hogy esetleges kifogá-
sát a Doktori szabályzat 36. § (2) bekezdése értelmében 
megtehesse. Az értesítést a titkár írja alá.

(5) A doktori eljárást engedélyezô pozitív határozatot köve-
tô en 15 napon belül az MTA honlapján nyilvánosságra 
kell hozni a pályázó nevét, a doktori mû címét, a mû rö-
vid összefoglalóját (tézisek), az eljárásban illetékes osz-
tály(ok) és tudományos bizottság(ok) megnevezését, va-
lamint a Doktori Tanács döntésének az idôpontját. 

(6) Ha az ügyben érintett tudományos osztályok illetékessé-
güket egyaránt kizárták, vagy az eljárás a kérelmezô által 
használni kívánt nyelven nem folytatható le, az eljárást 
meg kell tagadni. Errôl az elnök hoz határozatot.

12. §
Intézkedések a doktori eljárás bírálati szakaszában:  

a hivatalos bírálók

(1) A hivatalos bírálók kijelölése tárgyában a Doktori Tanács 
a Doktori szabályzat 36. §-a szerint jár el. 

(2) A Doktori Tanács által hivatalos bírálatra kijelölt sze-
mélyeket a bírálói véleményük elkészítésére a titkár által 
aláírt levélben kell felkérni. 

(3) Ha felkért hivatalos bíráló bejelenti az ügyben elfogult-
ságát, összeférhetetlenségét, szakmai illetéktelenségét, 
vagy azt, hogy a bírálói vélemény elkészítését más okból 
nem vállalja, a kijelölt tartalék bírálót kell felkérni a fel-
adat ellátására.

(4) Ha a kijelölt 3 hivatalos bíráló és 2 tartalék bíráló egyi-
ke sem vállalja a feladat ellátását (az összeférhetetlenség 
esetét kivéve), az elnök a Doktori szabályzat 36. § (5) be-
kezdése értelmében a kérelmezô alkalmasságára és a bí-
rálati eljárás engedélyezésére vonatkozó újabb javaslatté-
tel elkészítésére kéri fel az illetékes osztály elnökét, majd 
a doktori habitust és a doktori eljárás engedélyezését a 
Doktori Tanács újból tárgyalja. 

(5) Ha a kérelmezô kifogást jelent be kijelölt bíráló ellen, és 
az nyilvánvalóan megalapozott, a kérelemnek helyt kell 
adni, és más kijelölt bírálót kell felkérni. Egyéb esetben a 
Titkárság vezetôje a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsá-
gát keresi meg annak elbírálása érdekében. 

(6) Ha a hivatalos bíráló a megadott határidôn belül vélemé-
nyét nem nyújtja be, munkája megsürgetésérôl a titkár hoz 
határozatot. A határidô megállapításánál a július és az au-
gusztus hónapot nem kell figyelembe venni. Ha a titkár sür-
getése nem jár eredménnyel, akkor az elnök jár el a Dok-
tori szabályzat 37. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
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13. §
Intézkedések a doktori eljárás bírálati szakaszában:  

a nyilvános vita 

(1) A nyilvános vita engedélyezése és annak elôkészítése tár-
gyában a Doktori Tanács a Doktori szabályzat 38–39. §-a 
szerint jár el. 

(2) A Doktori Tanács nyilvános vitát engedélyezô döntését 
követôen a nyilvános védés bírálóbizottságának tagjait a 
titkárságvezetô kéri fel.

(3) A nyilvános vitát engedélyezô pozitív határozatot kö ve tô-
en 15 napon belül az MTA honlapján nyilvánosságra kell 
hozni a doktori mûvet, a hivatalos bírálók nevét és tudo-
mányos fokozatát, az általuk készített hivatalos bírálato-
kat és a jelöltnek erre adott válaszait, valamint a Doktori 
Tanács döntésének idôpontját.

(4) A nyilvános vita kitûzésekor az MTA honlapján nyil-
vánosságra kell hozni a vita helyét és idôpontját. Ezzel 
egyidejûleg a kijelölt könyvtárakban biztosítani kell a 
doktori mû hozzáférhetôségét.

(5) A doktori védés lezárását követôen az MTA honlapján 
nyilvánosságra kell hozni a bírálóbizottság személyi ösz-
szetételét, a személyek tudományos fokozatának megje-
lölésével.

14. §
Intézkedések a doktori eljárás bírálati szakaszában:  

a cím odaítélése

(1) A doktori cím odaítélése tárgyában a Doktori Tanács a 
Doktori szabályzat 45. §-a szerint jár el. 

(2) Az MTA doktora cím odaítélésérôl hozott pozitív hatá-
rozatot követôen 15 napon belül az MTA honlapján nyil-
vánosságra kell hozni a bírálóbizottság értékelését, a cím 
odaítélésének tényét, valamint a Doktori Tanács döntésé-
nek az idôpontját.

(3) Az MTA doktora cím odaítélését az Akadémiai Ér te sí tô-
ben is közzé kell tenni. A közlés tartalmazza, hogy ki mi-
lyen címû doktori mû alapján szerezte meg a doktori címet. 

(4) A cím odaítélését követôen a kijelölt könyvtárakban a 
doktori mûvel egybekötve hozzáférhetôvé kell tenni a hi-
vatalos bírálók véleményét, a pályázó válaszait, a bíráló-
bizottság jegyzôkönyvét.

15. §
Iratbetekintés

(1) Az eljárásban közremûködô személyek és testületek a vé-
leményük elkészítése, javaslatuk kialakítása, illetve dön-
tésük meghozatala céljából a pályázati anyag irataiba be-
tekinthetnek. A pályázati anyag elektronikus változatába 
a betekintést a Titkárság által mûködtetett, a jogosultak-
nak felhasználói névvel és jelszóval hozzáférhetô interne-
tes rendszer biztosítja az Ügyrendhez csatolt 1. táblázat-
ban rögzítettek szerint.

(2) A Tanács elôterjesztôi és tisztségviselôi, az Ügyrendi Bi-
zottság, valamint a Titkárság vezetôje és illetékes mun-
katársai valamennyi iratba betekinthetnek.

(3) A pályázó az ügyében keletkezett iratokba az eljárás bár-
mely szakaszában a Titkárság vezetôjének az engedélyé-
vel betekinthet. A megtekintett iratokban ki kell takarni 
a közremûködôk nevét. A betekintés technikai lebonyo-
lításának megszervezése az illetékes szakreferens, illetve 
szakelôadó feladata. Nem tekintheti meg a kérelmezô a 
nem nyilvános ülések szó szerinti jegyzôkönyveit (MTA 
osztályai, tudományos bizottságai, eseti bizottságai, Dok-
tori Tanács) és az ahhoz csatolt írásbeli feljegyzéseket.

(4) A (1)–(3) pontokban felsoroltakon kívül más személyek 
az eljárásról nyilvánosságra hozott adatokat az MTA 
honlapján ismerhetik meg. A doktori eljárás nyilvánosan 
közzéteendô adatait az Ügyrend 11. § (5), 13. § (3), (4), 
(5), 14. § (2), 19. § (4) bekezdései határozzák meg. Az el-
járás során képzôdô egyéb adatok – amelyeket az Ügy-
rendhez csatolt 2. táblázat sorol fel – nem nyilvánosak.

(5) Egyéb esetekben az irat tanulmányozását – írásos ké-
relemre – az elnök és a Titkárság vezetôje együttesen 
engedélyezi. Véleményeltérésük esetén az MTA elnöke 
dönt.

(6) A Doktori szabályzatban és a jelen Ügyrendben nem 
rendezett adatvédelmi kérdésekben az MTA Titkársága 
adatvédelemre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

16. §

(1) Azokról az ügyekrôl, amelyekben a pályázó az MTA dok-
tora tudományos címet nem szerezte meg, nyilvántartást 
kell vezetni a Titkárságon, a negatív eredményt azonban 
az MTA honlapján, illetôleg az Akadémiai Értesítôben 
nem kell közzétenni.

(2) Az elôzô bekezdésben említett tényrôl és adatokról a 
Titkárság megkeresésre tájékoztatást ad az MTA tudo-
mányos osztályainak, tudományos bizottságainak, az 
MTA elnökének, fôtitkárának és a Magyar Felsôoktatási 
Akkreditációs Bizottság elnökének.

17. §
Eljárás honosítási ügyekben

A jogszabály alapján a Doktori Tanács hatáskörébe tartozó 
honosítási ügyben a külföldön szerzett tudományos fokozat 
honosítását a kérelmezô a következô iratokat tartozik kérel-
mével együtt benyújtani a Titkársághoz:
– magyar állampolgárság igazolása,
– ha a kérelmezô nem magyar állampolgár, igazolás arról, 

hogy Magyarországon letelepedett személy, illetôleg a le-
telepedés szándékával tartózkodik Magyarországon,

– a külföldön szerzett tudományos fokozat megszerzésérôl 
szóló okirat másolata, annak hiteles magyar nyelvû fordítása,

– a fokozat megszerzéséhez felhasznált értekezés (mû),
– a külföldön szerzett fokozat alapjául szolgáló mû fôbb tu-

dományos megállapításáról szóló tézisek magyar nyelven 
készített összefoglalása,

– szakmai önéletrajz,
– publikációs jegyzék,
– hivatkozások jegyzéke,
– az eljárási díj megfizetésének igazolása.
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18. §

(1) Ha a kérelmezô a külföldön szerzett fokozatot tudomány 
kandidátusa fokozatként kívánja honosíttatni, akkor a Ta-
nács két szakértôt kér fel. A felkért szakértôk arról nyilat-
koznak, hogy a honosítást kérelmezô a magyar kandidá-
tusi fokozattal egyenlô értékû tudományos teljesítményt 
ért-e el. Az elôterjesztô részletesen értékeli a pályázó tu-
dományos eredményeit, és arról foglal állást, hogy a pá-
lyázó tudományos teljesítménye a tudomány kandidátusa 
magyar tudományos fokozattal egyenértékû-e. A Dokto-
ri Tanács az elôterjesztô állásfoglalása és a két szakértô 
nyilatkozata alapján dönt a honosításról.

(2) Ha a kérelmezô a külföldön szerzett fokozatot tudomány 
doktora fokozatként kívánja honosíttatni, akkor a Doktori 
Tanács három szakértôt jelöl ki. A szakértôk – egymástól 
függetlenül – írásban részletesen értékelik a pályázó tu-
dományos eredményeit, és állást foglalnak arról, hogy a 
pályázó eredményei a tudomány doktora magyar tudomá-
nyos fokozat követelményeinek megfelelnek-e. A Doktori 
Tanács a szakértôi vélemények és a pályázó publikációs és 
hivatkozási jegyzéke alapján dönt a honosítási kérelemrôl.

19. §
Oklevél

(1) Az MTA doktora tudományos cím megszerzésérôl a Tit-
kárság okiratot állít ki, amelyet az MTA elnöke és a Dok-
tori Tanács elnöke ír alá. Az oklevelet ünnepélyes keretek 
között kell átadni.

(2) A tudomány kandidátusa, a tudomány doktora fokozat 
honosításáról a Titkárság okiratot állít ki, amelyet az el-
nök és a titkár ír alá.

(3) Az elôzô bekezdésekben említett oklevelek formájáról a 
Doktori Tanács dönt.

(4) A doktori oklevél átadásának napján az MTA Titkársá-
gának Kommunikációs Fôosztálya valamennyi új MTA 
doktora munkásságáról és a cím odaítélésének indoklá-
sáról egyoldalas fényképes ismertetôt bocsát a sajtó ren-
delkezésére. Az ismertetô tartalmazza a pályázó által 
elôkészített, a bírálóbizottság véleményével kiegészített 
és a bírálóbizottság elnöke által jóváhagyott közérthetôen 
megfogalmazott szakmai indokolást az MTA doktora 
cím odaítélésérôl.
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A Doktori Tanács Eljárási szabályzatához és ügyrendjéhez kapcsolódó 1. táblázat

Irat 
száma

Az adatokat tartalmazó irat megnevezése Jogosultak

 1. Kérelem Minden közremûködô

 2. Tudományos önéletrajz Minden közremûködô

 3. A doktori mû nyilvános

 4. A doktori mû rövid összefoglalója (tézis) nyilvános

 5. Tudományos munkásság összefoglalása nyilvános

 6. Közlemény és hivatkozási jegyzék nyilvános

 7. Tudománymetriai táblázat nyilvános

 8. Publikációs adatlap Minden közremûködô

 9. Öt jelentôs publikáció listával Minden közremûködô

10. Tudományos közéleti adatlap Minden közremûködô

11. Osztály által kért kiegészítések Minden közremûködô

12. Tudományos bizottság elôterjesztôjének a véleménye Minden közremûködô

13.
Tudományos bizottság jegyzôkönyve (emlékeztetôje) ál-
lásfoglalással

Minden közremûködô

14. Tudományos osztály elôterjesztôjének a véleménye
Minden közremûködô a tudományos bizottság 

és a bírálóbizottság tagjai kivételével

15. Osztályjavaslat állásfoglalással eljárásra bocsátásról
Minden közremûködô a tudományos bizottság 

és a bírálóbizottság tagjai kivételével

16. DT elôterjesztôi vélemény eljárásra bocsátásról Doktori Tanács tagjai

17. DT szakértôi vélemény eljárásra bocsátásról Doktori Tanács tagjai

18. DT-határozat eljárásra bocsátásról Doktori Tanács tagjai

19. Hivatalos bíráló véleménye nyilvános

20. Jelölt válasza a bírálatra nyilvános

21. Bírálóbizottság javaslata a cím odaítélésérôl nyilvános

22. Bírálóbizottság tagjainak véleménye a cím odaítélésérôl
Minden közremûködô a tudományos bizottság 

és a bírálóbizottság tagjai kivételével

23. Osztályjavaslat a cím odaítélésérôl
Minden közremûködô a tudományos bizottság 

és a bírálóbizottság tagjai kivételével

24. DT-határozat a cím odaítélésérôl nyilvános
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A doktori eljárásban közremûködôk

Tudományos bizottsági elôterjesztô(k)

Tudományos bizottság tagjai

Tudományos bizottsági elnök

Tudományos bizottsági titkár

Bírálóbizottság tagjai

Tudományos osztály, elôterjesztô(k)

Tudományos osztály tagjai

Tudományos osztályelnök

Tudományos osztálytitkár

Tudományos osztály, adminisztráció

Doktori Tanács, elôterjesztô(k)

Doktori Tanács, szakértôk

Doktori Tanács, meghívott(ak)

Doktori Tanács, elnök

Doktori Tanács, titkár

Doktori Tanács tagjai

Doktori Tanács Titkársága

A Doktori Tanács Eljárási szabályzatához és ügyrendjéhez kapcsolódó 2. táblázat

Irat 
száma

Az adatokat tartalmazó irat megnevezése

 1. Kérelem

 2. Tudományos önéletrajz

 3. Publikációs adatlap

 4. Öt jelentôs publikáció listával

 5. Tudományos közéleti adatlap

 6. Osztály által kért kiegészítések

 7. Tudományos bizottság elôterjesztôjének a véleménye

 8. Tudományos bizottság jegyzôkönyve (emlékeztetôje) állásfoglalással

 9. Tudományos osztály elôterjesztôjének a véleménye

10. Osztályjavaslat állásfoglalással eljárásra bocsátásról

11. DT elôterjesztôi vélemény eljárásra bocsátásról

12. DT szakértôi vélemény eljárásra bocsátásról

13. Bírálóbizottság tagjainak véleménye a cím odaítélésérôl

14. Osztályjavaslat a cím odaítélésérôl
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E-296/12/2010.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA – ISABEL ÉS ALFRED BADER  
MÛvÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSI TÁMOGATÁS 

ALAPíTó OKIRATA

I.
A kutatási támogatás elnyerésének alapelvei

Kutatási támogatás célja a felajánló rendelkezése alapján fiatal magyar mûvészettörténészek külföldi kutatásainak és tanul-
mányainak támogatása. Az elnyert kutatási támogatás teljes összegét ezen támogatási cél költségeire kell felhasználni. 

Kedvezményezettek: magyar állampolgárságú, elsôsorban PhD-képzésben részt vevô (disszertációjukat készítô) fiatal 
mûvészettörténészek.

Támogatott kutatási terület: elsôsorban a XVII. századi európai festészet és rajzmûvészet történetének kutatása, de támo-
gathatóak az európai reneszánsz és barokk mûvészet más témakörei is, valamint e korok mûalkotásaira irányuló mûgyûjtés-
történet. A pályázat részletes tartalmi és formai követelményeit, valamint a csatolandó mellékleteket (szakmai koncepció, bib-
liográfia, ajánlások stb.) a mindenkori éves pályázati kiírás tartalmazza.

A kutatási támogatás-rendszer idôbeli hatálya: a kutatási támogatás a 2010. évi alapításától számított hat év idôtartamban 
ítélhetô oda. 

Kutatási támogatás összege: tárgyévi összesen 15 000 uSD.  Évente legfeljebb három kutatási támogatás ítélhetô meg a 
következôk szerint:
− egyszeri 15 000 uSD, vagy
− 7 500-7 500 uSD, vagy 
− háromszor 5 000 uSD 
támogatási összeg.

Felhasználás idôtartama: a nyertes pályázó az 5 000 uSD összegû kutatási támogatást 1 év alatt, a 7 500 uSD támogatást 
1,5 év alatt, a 15 000 uSD  kutatási támogatást 2 év alatt használhatja fel. Amennyiben ezen idôtartam alatt a kutatási támo-
gatást nem tudja, vagy nem kívánja szabályszerûen felhasználni, köteles annak fel nem használt, vagy nem szabályszerûen 
felhasznált részét az alapító Magyar Tudományos Akadémiának (a továbbiakban: Akadémia) visszafizetni. A visszafizetési 
kötelezettségnek az Akadémia (vagy meghatalmazott költségvetési szerve) által küldött felhívás kézhezvételétôl számított 30 
napon belül kell eleget tenni.

Szabályszerû felhasználás: a pályázó az elnyert kutatási támogatásnak a felajánló és az alapító szándékaival megegyezô, 
szabályszerû felhasználását az alapító (vagy meghatalmazott költségvetési szerve) nevére kiállított számlákkal igazolja.

Támogatási, számlával elszámolható jogcímek: utazási költségek; szállásköltségek; kutatási költségek (könyvek, folyóirat-
ok, fényképek, adatrögzítô tartozékok beszerzése, kutatási engedélyek, múzeumi belépôk, konferencia-részvétel költségei) és 
egyéb, a külföldi tartózkodás során felmerült, a támogatott célhoz kapcsolódó, számlával igazolható költségek; napidíj a kül-
földi tartózkodás költségeire; a pályázati cél megvalósításához, a külföldi tanulmányokhoz vagy kutatásokhoz kapcsolódó 
hazai részfeladatok – könyv, folyóirat, fényképek, adatrögzítô tartozékok beszerzése – költségei szintén számlákkal igazolva.

A pályázó a kutatási támogatás felhasználásáról a támogatási idôszak felénél rövid szakmai jelentést készít a támogatási 
kuratórium részére. A megítélt összeg kimerülését követô 30 napon belül (amennyiben az a zárójelentés-tételi kötelezettség 
elôtt következik be) a pályázó összefoglaló szakmai zárójelentést készít az Akadémia részére. A zárójelentés benyújtásának 
végsô határideje a kutatási támogatás folyósításától számított 1 év 5 000 uSD támogatás esetén; 1,5 év 7 500 uSD esetén, il-
letve 2 év a 15 000 uSD összegû kutatási támogatás esetén. 

A pályázatok meghirdetése: A pályázati kiírást a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága az Akadémia honlapján 
és az Akadémiai Értesítôben teszi közzé. A kutatási támogatás kuratóriuma a pályázati kiírást megjelentetheti továbbá a 

KÖZLEMÉNYEK
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Bader kutatási támogatás saját honlapján, továbbá az ELTE Mûvészettörténeti Doktori iskolájában és az MTA köztestületi 
mûvészettörténész tagjai között is meghirdetheti azt.

A pályázatok eredményének kihirdetése: A nyertes pályázatok kihirdetésére évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek 
között, az Akadémia szervezésében kerül sor. Az átadásra meg kell hívni a felajánló Dr. Alfred Badert. A kutatási támoga-
tást elnyertek névsorát az Akadémiai Értesítôben, az Akadémia honlapján is közzé kell tenni, továbbá a Bader kutatási támo-
gatás saját honlapján is megjelentetheti azt.

II.
Kutatási támogatás-kuratórium

A kutatási támogatás kuratóriuma hat tagból áll, a következôk szerint:
A kuratórium elnöke: 
– Dr. Galavics Géza (az MTA levelezô tagja)

A kuratórium tagjai: 
– Dr. Ember Ildikó (Szépmûvészeti Múzeum régi Képtára, osztályvezetô) Dr. Alfred Bader képviseletében
– Dr. Závodszky Péter (MTA rendes tagja), Dr. Alfred Bader képviseletében
– Dr. Kelényi György (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
– Dr. Jernyei Kiss János (Pázmány Péter Tudományegyetem)
– Dr. Farbaky Péter (Budapesti Történeti Múzeum, fôigazgató-helyettes)

A kutatási támogatás kuratóriuma az alapítóval együttmûködve meghatározza a pályázati kiírás szakmai tartalmát, valamint 
elbírálja a benyújtott pályázatokat.  A kuratórium – jelen alapító okirat keretei között – dönt arról is, hogy a tárgyévben meny-
nyi és milyen összegû kutatási támogatást ítélhetô oda.

A kuratórium döntéseit többségi szavazással hozza, szavazategyenlôség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás érvé-
nyességéhez legalább öt fô részvétele szükséges. Nem vehet részt a szavazásban a kuratóriumi tag, ha vele szemben az adott 
pályázó vonatkozásában összeférhetetlenségi ok áll fenn.

A kuratóriumi tagság megszûnik:
– tag lemondásával
– tag halálával
– a tag 6 hónapot meghaladó idôtartamban nem tud részt venni a kuratórium munkájában
– kutatási támogatás megszûnésével

Amennyiben a kuratóriumi tag megbízatása a fenti okok valamelyikének bekövetkezése miatt megszûnik, az új kuratóriumi 
tagot az alapító MTA elnöke, a felajánló új személyes képviselôjét Alfred Bader vagy örököse jogosult jelölni.

III.
Záró rendelkezések

Az Isabel és Alfred Bader Kutatási Támogatást elsôként a 2010. évben kell meghirdetni.
A kutatási támogatás-rendszer mûködtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat – a kuratóriummal együttmûködve 

– az MTA Titkársága, illetve az alapító MTA által kijelölt köztestületi költségvetési szerv látja el; a tôkét és hozadékát – az 
akadémiai törvény és alapszabály, illetve az MTA elnökének vonatkozó rendelkezése alapján – az MTA Vagyonkezelô Szer-
vezete kezeli. 

A kutatási támogatás-rendszer mûködtetésének költségeire a felajánló által már biztosított keretbôl évi 3 000 uSD fordít-
ható.

Budapest, 2010. december 10.
 Pálinkás József  s. k.,
 alapító
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PÁLYÁZATI FELHívÁS

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet  
a „Magyar Tudományos Akadémia –  

Isabel és Alfred Bader mûvészettörténeti  
kutatási támogatás” 
elnyerésére 2010-ben

A Magyar Tudományos Akadémia az államháztartásról szó-
ló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az ál-
lamháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), továbbá az MTAtv 
3.§ (1) bekezdésének j) pontja, és az MTA Alapszabályának 
6. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

„MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA – 
ISABEL ÉS ALFRED BADER  

MÛvÉSZETTÖRTÉNETI KUTATÁSI TÁMOGATÁS”

elnyerésére.

1. A támogatás célja 
 Dr. Alfred Bader, magyar gyökerekkel rendelkezô kanadai 

kémikus, mûgyûjtô, vállalattulajdonos feleségével együtt 
évek óta támogatja fiatal közép-európai (cseh és osztrák) 
mûvészettörténészek kutatásait. Támogatását 2010-tôl a 
Magyar Tudományos Akadémia közremûködésével Ma-
gyarországra is kiterjeszti. 

 Fentiek alapján a Magyar Tudományos Akadémia pályáza-
tot ír ki „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred 
Bader mûvészettörténeti kutatási támogatás” elnyerésére.

 A kutatási támogatás célja – a felajánló rendelkezése 
alapján – fiatal magyar mûvészettörténészek külföldi ku-
tatásainak és tanulmányainak támogatása. 

2. A pályázat benyújtásának feltételei
2.1 Támogatott kutatási terület
 Elsôsorban a XVII. századi európai festészet és 

rajzmûvészet történetének kutatása, de támogatható-
ak az európai reneszánsz és barokk mûvészet más té-
makörei is, valamint e korok mûalkotásaira irányuló 
mûgyûjtés-történet.

2.2 A pályázóra vonatkozó feltételek
 A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú 

(elsôsorban PhD-képzésben részt vevô, disszertáció-
jukat készítô) fiatal mûvészettörténészek nyújthatnak 
be pályázatot.

3. A pályázat tartalmi és formai követelményei
 A pályázatnak tartalmaznia kell:

– részletes munkatervet a tervezett kutatásról, annak 
céljáról, helyszíneirôl, várható költségeirôl és a támo-
gatás felhasználásáról;

– a pályázó fôbb adatait (név, postacím, e-mail cím, te-
lefonszám) és tudományos munkásságának összefog-
lalását,

– a pályázó bibliográfiáját;
– két neves hazai mûvészettörténész ajánlását;

– a Doktori Iskola igazolását a hallgatói jogviszonyról, 
amennyiben a pályázó PhD képzésben vesz részt a pá-
lyázat benyújtásakor. 

A pályázati dokumentumokat a pályázónak alá kell írnia.
4. A pályázatok meghirdetése, benyújtásának módja, 

helye és határideje
 A pályázati kiírást a Magyar Tudományos Akadémia 

Titkársága az Akadémia honlapján és az Akadémiai 
Értesítôben teszi közzé. A kutatási támogatás kuratóriuma 
a pályázati kiírást meghirdetheti a mûvészettörténeti dok-
tori iskolában, és az MTA köztestületi mûvészettörténész 
tagjai között is.

 A pályázatot postán és elektronikusan kell eljuttatni az 
MTA Titkárság Kutatóintézeti Fôosztályára. 

A pályázat postára adásának (és elektronikus továbbí-
tásának) határideje:

2011. február 5.  

Postacím: MTA Titkárság Kutatóintézeti Fôosztály 1245 
Budapest, Pf. 1000.

E-mail: kutint@office.mta.hu

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben az 
MTA Titkársága Kutatóintézeti Fôosztályának munkatársai 
(06 1/411-6105; 06 1/411-6258) adnak felvilágosítást.

5. A pályázat érvényességének vizsgálata
 A benyújtott pályázatokat az MTA Titkárság Kutatóinté-

zeti Fôosztálya iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A 
beérkezést követôen a pályázat formai vizsgálatára kerül 
sor. 

 A Kutatóintézeti Fôosztály 2011. február 25-ig ellenôrzi, 
hogy a beérkezô pályázatok megfelelnek-e az elôírt for-
mai követelményeknek.

 A formai vizsgálat szempontjai:
a) a pályázat határidôben való feladása,
b) a pályázat kötelezô elemeinek megléte,
c) a pályázó személynek a pályázat benyújtására való jo-

gosultsága,
d) kizárás fennállásának vizsgálata.

 A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó 
személye megfelel a kiírás feltételeinek, és valamennyi 
szükséges dokumentumot aláírva, az elôírt tartalommal 
határidôre postára adták (elektronikusan továbbították). 

 Hiányos vagy hibás pályázatok esetében a Kutatóintézeti 
Fôosztály munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályá-
zót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az ér-
tesítést követô három munkanap áll rendelkezésre.

 Érvénytelennek minôsülnek és nem kerülnek elbírálás-
ra a pályázati felhívásban megjelölt határidô után feladott 
(továbbított); a megküldési határidô lejártakor hiányosan 
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összeállított és határidôre nem pótolt; illetve a formai kö-
vetelményeknek más módon meg nem felelô pályázatok.

 A pályázat befogadásáról a Kutatóintézeti Fôosztály 
legkésôbb 2011. március 10-ig küld értesítést elektroni-
kusan a pályázónak.

6. A pályázat tartalmi elbírálása
6.1 A formailag érvényes pályázatok elbírálását a támo-

gatást felajánló és a támogatási pályázatot kiíró által 
létrehozott hattagú kuratórium végzi. 

 A kuratórium elnöke: Galavics Géza (az MTA 
levelezô tagja); a kuratórium tagjai:  Ember Ildikó 
(Szépmûvészeti Múzeum régi Képtár) és Závodszky 
Péter (MTA rendes tagja) mint Alfred Bader szemé-
lyes megbízottjai, Kelényi György (ELTE), Jernyei 
Kiss János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), 
Farbaky Péter (Budapesti Történeti Múzeum) 

 Nevezettek, az összeférhetetlenség okán, nem lehet-
nek a pályázók ajánlói. 

6.2 Az elbírálás határideje, eredményhirdetés
 A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghoza-

talának határideje: 

2011. március 30.

 A pályázat eredményérôl a pályázókat az MTA Titkárság 
Kutatóintézeti Fôosztálya a döntést követô 15 munkana-
pon belül levélben értesíti és ezzel egyidejûleg az MTA 
honlapján (www.mta.hu) közzéteszi a nyertes pályázók 
nevét és pályázatuk témáját. 

7. A támogatás megvalósulásának kizáró okai
 Nem támogatható az a pályázat, 

a) amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás mód-
ja vagy eredménye,

 bûncselekménynek vagy bûncselekmény elkövetésére 
való felhívásnak minôsül;

b) amely alapvetô emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) amely a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más ki-

sebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és 
a társadalom más alapvetô érdekeinek sérelmével jár, 
így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család 
és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

 Nem részesülhet támogatásban az, aki
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatá-

si szerzôdésben, a támogatási szerzôdés teljesítésérôl 
szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámo-
lásban megtévesztô vagy valótlan adatot szolgáltatott, 
vagy ilyen nyilatkozatot tett;

b) a korábbi támogatás felhasználása a pályázónak 
felróható okból nem a támogatási szerzôdésnek 
megfelelôen történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a 
szerzôdéstôl elállt;

c) a közpénzekbôl nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi cLXXXI. törvény (a továbbiakban: 
Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerôsen kizárták,

d) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámo-
lójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt 
esedékességû, elszámolatlan vagy visszafizetetlen 
kintlévôségük van velük szemben;

e) a támogatási szerzôdés megkötésének feltételeként 
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, doku-

mentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatko-
zatát visszavonja.

8. Jogorvoslat
 A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a 

kiértesítéstôl számított 3 munkanapon belül egy alka-
lommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet 
az MTA Titkárság Kutatóintézeti Fôosztályon. 

 Az észrevételt faxon (06 1/411-6211) vagy e-mailben (ku-
tint@office.mta.hu) kell benyújtani a pályázó, a pályáza-
ti azonosító, és a sérelmezett döntés okának megjelölé-
sével, ezt az MTA Titkárság Kutatóintézeti Fôosztálya 2 
munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel 
benyújtóját. Amennyiben az MTA Titkárság Kutatóinté-
zeti Fôosztálya a válaszadási határidôt elmulasztja vagy 
jogszabálysértô választ ad, úgy a pályázó kifogást nyújt-
hat be a hatályos jogszabályok szerint. 

 A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak 
helye nincs.

9. A támogatási idôszak, a támogatás mértéke és formá-
ja

 A nyertes pályázatok támogatása határozott idôtartamra, 
2011. április 1-jétôl 2012.  szeptember 30-ig szól. Az 
elnyerhetô támogatás összege személyenként 7 500 uSD.  
A 2010. évben összesen két pályázó részesíthetô támoga-
tásban.

10.  támogatás folyósítása
 A pályázó a támogatási összeget az alapító által a tá-

mogatás pénzügyi kezelésével meghatalmazott 
MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézeten keresztül 
elôfinanszírozással, részletfizetéssel kapja meg, a támo-
gatási szerzôdésben foglalt feltételek szerint. 

 A támogatási összeg felhasználására szolgáló támogatási, 
számlával elszámolható jogcímek: 
– utazási költségek; szállásköltségek; kutatási költsé-

gek (könyvek, folyóiratok, fényképek, adatrögzítô 
tartozékok beszerzése, kutatási engedélyek, múzeumi 
belépôk, konferencia-részvétel költségei);

– egyéb, a külföldi tartózkodás során felmerült, a támo-
gatott célhoz kapcsolódó, számlával igazolható költ-
ségek (utazási költségek, szállásköltségek); 

– napidíj a külföldi tartózkodás költségeire; 
– a pályázati cél megvalósításához, a külföldi tanulmá-

nyokhoz vagy kutatásokhoz kapcsolódó hazai részfel-
adatok – könyv, folyóirat, fényképek, adatrögzítô tar-
tozékok beszerzése – költségei szintén számlákkal 
igazolva.

 A pályázó az elnyert kutatási támogatásnak a felajánló 
és az alapító szándékaival megegyezô, szabályszerû fel-
használását az alapító által a támogatás pénzügyi kezelé-
sével meghatalmazott, MTA Mûvészettörténeti Kutatóin-
tézet nevére kiállított számlákkal igazolja.

11. A támogatás elszámolása és ellenôrzése
 A pályázó a kutatási támogatás felhasználásáról a tá-

mogatási idôszak felénél rövid szakmai jelentést készít a 
Bader mûvészettörténeti támogatás kuratóriuma részére. 

 A pályázati támogatás felhasználására rendelkezésre álló 
másfél év lejártát követô, vagy a megítélt összeg kimerü-
lését követô 30 napon belül (ha ez korábban következik 
be, mint a pályázati idô lejárta) a pályázó szakmai záróje-
lentést és pénzügyi elszámolást köteles készíteni az Aka-
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démia részére, a támogatási szerzôdésben részletezettek 
szerint. A zárójelentés benyújtásának végsô határideje a 
kutatói támogatás folyósításától számított 1,5 év. A záró-
jelentést felkért bíráló(k) fogadjá(k) el. 

Amennyiben a pályázó a rendelkezésre álló másfél év 
idôtartam alatt a kutatási támogatást nem tudja vagy nem 
kívánja szabályszerûen felhasználni, köteles annak fel nem 
használt, vagy nem szabályszerûen felhasznált részét az ala-

pító Magyar Tudományos Akadémiának (vagy az általa ne-
vezett, a támogatást kezelô költségvetési szervének) visszafi-
zetni. A visszafizetési kötelezettségnek az Akadémia (vagy 
meghatalmazott költségvetési szerve) által küldött felhívás 
kézhezvételétôl számított 30 napon belül kell eleget tenni.

 Pálinkás József  s.k.,
 Magyar Tudományos Akadémia
 elnök
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E-1287/2010.

Alapító okirat módosítás

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpontjának E-660/7/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott alapító ok-
iratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak 
szerint módosítom:
 1. Az elsô bekezdés helyébe a következô szöveg lép:
  „A Minisztertanács 422/1952. (II. 15.)  számú határozata alapján létesített, majd a Magyar Tudományos Akadémia 1997. 

évi májusi rendes közgyûlésének 2.1.4. számú határozatával önálló jogi személyként megszüntetett Központi Kémiai Ku-
tatóintézet, és az ezzel egyidejûleg egyetemes jogutódként létrehozott Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutató-
központjának alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) és az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbi-
ak szerint adom ki:”

 2. Az 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következô szöveg lép:
„1.2 rövidített neve: MTA KK”

 3. Az 1. pont 1.3. alpontja  helyébe a következô szöveg lép:
   „1.3 angol nyelvû megnevezése: research centre for chemistry,
   Hungarian Academy of Sciences”
 4. Az 1. pont 1.4. alpontja helyébe a következô szöveg lép:
  „1.4 székhelye:  1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.”
 5. Az 1. pont 1.5. alpontja helyébe a következô szöveg lép:
  „1.5 telephelyei:  Vendégház (1025 Budapest, Muraközi út 26.)
   Üdülô (2021 Tahitótfalu, Szentendrei út 57.)”
 6. Az 1. pont kiegészül a következô 1.6. alponttal:
  „1.6 illetékessége, mûködési köre: országos”
 7. A 2. pont 2.1. alpontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
  „(a továbbiakban: Akadémia)”
 8. A 6. pont helyébe az alábbi szöveg lép:
  „A Kutatóközpont besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továb-

biakban: Ámr.) 8/A. §-ában foglaltak szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.”
 9. A 7. pont kiegészül az „Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés” szövegrésszel.
10.  A 8. pont helyébe a következô szöveg lép:
  „A Kutatóközpont több kutatóintézetet (a továbbiakban: intézet) magába foglaló önálló jogi személy, saját költségvetés-

sel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelôssége van, hozzá önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv 
nem tartozik. A Kutatóközpont látja el szervezeti egységeinek pénzügyi és számviteli feladatait, továbbá üzemeltetését.”

11.  A 9. pont bevezetô szövegrésze helyébe a következô szöveg lép:
  „Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint a Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó intézetek megnevezése és székhelye:”
12.  A 10. pont, és 10. 1., 10.3. és 10.4. alpontjai helyébe az alábbi szöveg lép:
  „10.  A Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban meghatározott és 

részletezett körben, az alábbi szakfeladatok szerint:
10.1 A Kutatóközpont és intézetei alaptevékenysége: 

Az MTA Kémiai Kutatóközpont tevékenységének célja, hogy innovatív, átfogó kutatásokat folytasson a kémia 
és a hozzá kapcsolódó tudományterületeken, különösen a biomolekuláris kémia, a nanokémia és katalízis, a 
szerkezeti kémia és az anyag- és környezetkémia területén.

 A Kutatóközpont kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel:
– biomolekuláris kémiai kutatásokkal, amelyek elsôsorban a gyógyszerkémiai vagy finomkémiai szempontból fontos 

szintézismódszerek kidolgozására irányulnak, különös hangsúllyal az eredeti heterociklusos szerves vegyületek és 
szénhidrátok elôállítására; ismert és nem ismert célmolekulák alapvetô biokémiai, fiziológiai szerepének vizsgálatára 
és új diagnosztikai lehetôségek feltárására;

– felületkémiai kutatásokkal, amelyek magukban foglalják nanoszerkezetû anyagok szintézisét, nanorétegek vizsgálatát, 
felületek jellemzését és módosítását, valamint heterogén katalizátorok, katalitikus reakciók és alternatív energiaforrás-
ok kutatását; 

ALAPíTó OKIRATOK MóDOSíTÁSÁNAK KÖZZÉTÉTELE
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– szerkezeti biológiai és kémiai kutatásokkal, különös tekintettel a szupramolekuláris kémiai (önszervezôdô) rendszerek 
tanulmányozására, orvosi analitikai kémiai témákra, valamint a funkcionális vegyületek (polimerek, fluoreszcens pró-
bák, fotokrom vegyületek) vizsgálatára, a környezetkímélô elôállítási technológiák kifejlesztése;

– elméleti kémiai kutatásokkal (kvantumkémiai kutatások, molekulák kölcsönhatásának kutatása, molekuláris 
dinamikaszimulációk, kvatumszimulációk).

 Kutatásaihoz kémiai szerkezetkutatási infrastruktúrát (mint például NMr, röntgen, MS, ErS, Ir, rEM, AFM) üze-
meltet.

A Kutatóközpont kutatási alapfeladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg; 
– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más orszá-

gok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar kémiai kutatások jelenlét-
ét a tudományág nemzetközi életében; 

– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzé-

si feladatokat lát el;
– szakkönyvtárat mûködtet.
10.3 A Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOr’08 és a 2010. ja-

nuár 1. napjától érvényes államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
 A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
  szakfeladat: 721941 Biológiai alapkutatás
    721942 Biológiai alkalmazott kutatás
    721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
    721951 Kémiai alapkutatás
    721952 Kémiai alkalmazott kutatás
    721953 Kémiai kísérleti fejlesztés
    721971 Mûszaki alapkutatás
    721972 Mûszaki alkalmazott kutatás
    721973 Mûszaki kísérleti fejlesztés
74.90  Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
  szakfeladat: 749050 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
  Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
58.11 Könyvkiadás
  szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
  szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
85.42 Felsôfokú oktatás
  szakfeladat: 854211 Felsôfokú szakképzés
    854223 Doktori képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
  szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb felnôttoktatás
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
  szakfeladat: 552001 Üdülôi szálláshely - szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
  szakfeladat: 559099 Egyéb máshova nem sorolt szálláshely-szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
    682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
  szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
    910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
    910123 Könyvtári szolgáltatások

10.4 A Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes össze-
ge azonban két egymást követô évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összbevétel egyhar-
madát.”

13. A 12. pont elsô mondata a következôk szerint módosul:
 „A Kutatóközpont intézetének képviseletére annak igazgatója jogosult.”
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14. A 13. pont helyébe a következô szöveg lép:
 „A Kutatóközpontnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”
15. A 14. pontban „a kisegítô és” szövegrész hatályát veszti.
16. A 15. pontban a „vagyonhasználati” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználati” szövegrész lép.  
17. A 16. pont helyébe a következô szöveg lép:
 „A Kutatóközpont a használatában lévô tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-

téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – az Akadémia közgyûlése által elfogadott Vagyongazdálkodási irányelvekben 
foglaltakkal összhangban, jelen alapító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.”

18. A 19. pont helyébe a következô szöveg lép:
 „A Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzesz-

közeivel, értékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.”
19. Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, azzal, hogy az E-660/7/2009. szá-

mú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti. Jelen alapító okirat módosítás hatályba 
lépésével egyidejûleg az E-660/7/2009. számú alapító okirat 5. pontja, 10.2. alpontja és 20. pontja hatályát veszti.

 Pálinkás József s. k., 
 az MTA elnöke
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Szám: E–1287/1/2010.

Alapító okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben1)

A Minisztertanács 422/1952. (II. 15.)  számú határozata alapján létesített, majd a Magyar Tudományos Akadémia 1997. évi 
májusi rendes közgyûlésének 2.1.4. számú határozatával önálló jogi személyként megszüntetett Központi Kémiai Kutatóin-
tézet, és az ezzel egyidejûleg egyetemes jogutódként létrehozott Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpontjá-
nak alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
 1. A köztestületi költségvetési szerv 

1.1 neve:  Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont
   (a továbbiakban: Kutatóközpont)
1.2 rövidített neve: MTA KK
1.3 angol nyelvû megnevezése: Research Centre for Chemistry,
   Hungarian Academy of Sciences
1.4 székhelye: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.
1.5 telephelyei: Vendégház (1025 Budapest, Muraközi út 26.)
   Üdülô (2021 Tahitótfalu, Szentendrei út 57.)
1.6 illetékessége,mûködési köre: országos

 2. A Kutatóközpont alapítója: A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
2.1 Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos Akadémia
   (a továbbiakban: Akadémia)

 3. Az alapítás idôpontja:   1952. február 15.
 4. A Kutatóközpont irányító szervének

4.1 neve:  Magyar Tudományos Akadémia
4.2 székhelye: 1051 Budapest, roosevelt tér 9.

 5. (Hatályon kívül helyezve.)
 6. A Kutatóközpont besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továb-

biakban: Ámr.) 8/A. §-ában foglaltak szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.
 7. A Kutatóközpont szakágazati besorolása: 721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
 8. A Kutatóközpont több kutatóintézetet (a továbbiakban: intézet) magába foglaló önálló jogi személy, saját költségvetés-

sel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelôssége van, hozzá önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv 
nem tartozik. A Kutatóközpont látja el szervezeti egységeinek pénzügyi és számviteli feladatait, továbbá üzemeltetését.

 9. Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint a Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó intézetek megnevezése és székhelye: 
9.1 Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont
 Biomolekuláris Kémiai Intézet (1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.)
9.2 Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont
 Nanokémiai és Katalízis Intézet (1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.)
9.3 Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont
 Anyag- és Környezetkémiai Intézet (1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.)
9.4 Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont
 Szerkezeti Kémiai Intézet (1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.)

 10. A Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban meghatározott és rész-
letezett körben, az alábbi szakfeladatok szerint:
10.1 A Kutatóközpont és intézetei alaptevékenysége: 
 Az MTA Kémiai Kutatóközpont tevékenységének célja, hogy innovatív, átfogó kutatásokat folytasson a kémia és a 

hozzá kapcsolódó tudományterületeken, különösen a biomolekuláris kémia, a nanokémia és katalízis, a szerkezeti 
kémia és az anyag- és környezetkémia területén.

A Kutatóközpont kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel:
– biomolekuláris kémiai kutatásokkal, amelyek elsôsorban a gyógyszerkémiai vagy finomkémiai szempontból fontos 

szintézismódszerek kidolgozására irányulnak, különös hangsúllyal az eredeti heterociklusos szerves vegyületek és 
szénhidrátok elôállítására; ismert és nem ismert célmolekulák alapvetô biokémiai, fiziológiai szerepének vizsgálatára 
és új diagnosztikai lehetôségek feltárására;

– felületkémiai kutatásokkal, amelyek magukban foglalják nanoszerkezetû anyagok szintézisét, nanorétegek vizsgálatát, 
felületek jellemzését és módosítását, valamint heterogén katalizátorok, katalitikus reakciók és alternatív energiafor-
rások kutatását; 

1 A módosításokat dôlt betûvel jelöltük.
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– szerkezeti biológiai és kémiai kutatásokkal, különös tekintettel a szupramolekuláris kémiai (önszervezôdô) rendszerek 
tanulmányozására, orvosi analitikai kémiai témákra, valamint a funkcionális vegyületek (polimerek, fluoreszcens pró-
bák, fotokrom vegyületek) vizsgálatára, a környezetkímélô elôállítási technológiák kifejlesztése;

– elméleti kémiai kutatásokkal (kvantumkémiai kutatások, molekulák kölcsönhatásának kutatása, molekuláris 
dinamikaszimulációk, kvatumszimulációk).

Kutatásaihoz kémiai szerkezetkutatási infrastruktúrát (mint például NMR, Röntgen, MS, ERS, IR, REM, AFM) üzemeltet.
A Kutatóközpont kutatási alapfeladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg; 
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését; 
– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más orszá-

gok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar kémiai kutatások jelenlét-
ét a tudományág nemzetközi életében; 

– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzési 

feladatokat lát el;
– szakkönyvtárat mûködtet.
10.2 (Hatályon kívül helyezve)
10.3 A Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a 2010. ja-

nuár 1. napjától érvényes államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
 A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
  szakfeladat: 721941 Biológiai alapkutatás
    721942 Biológiai alkalmazott kutatás
    721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
    721951 Kémiai alapkutatás
    721952 Kémiai alkalmazott kutatás
    721953 Kémiai kísérleti fejlesztés
    721971 Mûszaki alapkutatás
    721972 Mûszaki alkalmazott kutatás
    721973 Mûszaki kísérleti fejlesztés
74.90 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
  szakfeladat: 749050 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
58.11  Könyvkiadás
  szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
  szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
85.42  Felsôfokú oktatás
  szakfeladat: 854211 Felsôfokú szakképzés
    854223 Doktori képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
  szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb felnôttoktatás
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
  szakfeladat: 552001 Üdülôi szálláshely - szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
  szakfeladat: 559099 Egyéb máshova nem sorolt szálláshely-szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
    682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
  szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
    910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
    910123 Könyvtári szolgáltatások

10.4 A Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege 
azonban két egymást követô évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összbevétel egyharmadát.

11.  Az MTAtv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Kutatóközpont egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként a fôigazgató irányítja. A fôigazgatót az Európai unió ajánlásainak megfelelô 
nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt évre – az Akadémia elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel (von-
ja vissza megbízását).
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12.  A Kutatóközpont intézetének képviseletére annak igazgatója jogosult. Az igazgató magasabb vezetô beosztású közalkal-
mazott, kinevezésére és megbízására, illetve felmentésére és vezetôi megbízásának visszavonására − a fôigazgató véle-
ményének kikérésével − a 11. pontban foglaltak az irányadók. Az igazgató a fôigazgató irányításával, átruházott jogkör-
ben látja el szervezeti egységének vezetését. A gazdálkodással és a képviselettel kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket 
és felelôsséget, az átruházott jogkörök felsorolását a Kutatóközpont Szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza. Az 
igazgató kötelezettségvállalása a Kutatóközpont jóváhagyott költségvetési elôirányzatán belül az általa vezetett szerveze-
ti egység részére jóváhagyott belsô költségvetés mértékéig terjedhet.

13.  A Kutatóközpontnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

14.  A Kutatóközpont szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és 
azok szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési 
szabályzat tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

15.  Az Akadémia ingatlan vagyonának használatba adásáról a Kutatóközponttal ingatlanhasználati szerzôdést köt, az 
MTAtv.-ben és az Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint.

16.  A Kutatóközpont a használatában lévô tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-
téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – az Akadémia közgyûlése által elfogadott Vagyongazdálkodási irányelvekben 
foglaltakkal összhangban, jelen alapító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

17.  A Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

18.  A Kutatóközpontnál keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdonnal a Kutatóközpont az Akadémia Alapsza-
bályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az 
MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.

19.  A Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszkö-
zeivel, értékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

20.  Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az 
E-660/7/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti.

 Pálinkás József s. k., 
 az MTA elnöke
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E- 1288/2010.
ALAPíTó OKIRAT MóDOSíTÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjának E-660/21/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott alapító 
okiratát – nevének megváltoztatásával – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. § (2) bekezdé-
sében foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítom:
 1. Az elsô bekezdés helyébe a következô szöveg lép:

 „A Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárának 1/1971. MTA–F. (A. K. 1.) számú utasításával létesített Magyar 
Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjának alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 
1994. évi XL. törvény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel össz-
hangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:”

 2. Az 1. pont 1.1. alpontjában a költségvetési szerv neve a következôk szerint módosul:
 „Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont” 
 (a továbbiakban: Kutatóközpont)”

 3. Az 1. pont 1.3. alpontjában a költségvetési szerv angol nyelvû megnevezése a következôkre módosul:
 „Biological Research Centre
 Hungarian Academy of Sciences Szeged” 

 4. Az 1. pont 1.5. alpontja kiegészül az „illetékessége” szövegrésszel.
 5. A 2. pont az alábbi szövegrésszel egészül ki:

 „(a továbbiakban: Akadémia)”
 6. A 6. pont helyébe az alábbi szöveg lép:

 „A Kutatóközpont besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Ámr.) 8/A. §-ában foglaltak szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.”

 7. A 7. pont kiegészül az „Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés” szövegrésszel.
 8. A 8. pont helyébe a következô szöveg lép:

 „A Kutatóközpont több kutatóintézetet (a továbbiakban: intézet) magába foglaló jogi személy, saját költségvetéssel 
rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelôssége van, hozzá önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv 
nem tartozik. A Kutatóközpont látja el intézetei pénzügyi és számviteli feladatait, továbbá üzemeltetését.”

 9. A 9. pont bevezetô szövegrésze helyébe a következô szöveg lép:
 „Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint a Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó intézetek megnevezése és szék-

helye:”
 10. A 9. pont 9.1. – 9.4. alpontjaiban a „Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ” szövegrész

 „Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont”-ra módosul.
 11. A 10. pont, és 10.1, 10.3 és 10.4 alpontjai helyébe az alábbi szöveg lép:

 „10. A Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban meghatározott 
és részletezett körben, az alábbi szakfeladatok szerint:

10.1. A Kutatóközpont és intézetei alaptevékenysége: 
 A Szegedi Biológiai Kutatóközpont tevékenységének célja, hogy az élettudományok területén kutatásokat folytas-

son természettudományi alapkutatások, alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések végzésével a biológiai tudo-
mányok (biofizika, biokémia, genetika és növénybiológia) területein. 
A Kutatóközpont kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel:
– biomolekulák szerkezet-mûködés kapcsolata, a biológiai energiaátalakítás alapvetô lépései, nanobiotechnológia, 

a neurobiológia kérdései, mikrobiális és enzimatikus rendszerek kutatása és fejlesztése környezetvédelmi alkal-
mazásokhoz, genomikai technológiákhoz kapcsolódó bioinformatika;

– rendszer- és szintetikus biológiai génhálózatok, molekuláris stresszkutatás, neurobiológiai receptorkutatás, 
génmûködés-szabályozás, sejtcikluskutatás;

– az örökítô anyag szerkezeti hibáinak, valamint hibajavító mechanizmusainak vizsgálata, az egyedfejlôdést irá-
nyító mechanizmusok genetiája; funkcionális genomika, immunológia;

– növényi stresszválaszok molekuláris háttere és gazdasági növények stressztûrése; fotoszintetikus fényenergia-át-
alakítás és hasznosítás; a növényi fényérzékelés, egyedfejlôdés és sejtciklus-szabályozás mechanizmusa, biotech-
nológiai eljárások kidolgozása irányított tulajdonságú növények elôállítására.

A Kutatóközpont kutatási alapfeladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését; 
– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más 

országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar biológiai kuta-
tások jelenlétét a tudományág nemzetközi életében; 

– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és tovább-

képzési feladatokat lát el;
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– szakkönyvtárat mûködtet;
– a kutatási infrastruktúra mûködtetése és fenntartása, kutatási eszközök és anyagok beszerzése;
– az elért tudományos eredmények hasznosításának elôsegítése;
– személy- és áruszállítás, szállásbiztosítás a kutatási feladatok ellátásával összefüggôen.

10.3. A Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOr’08 és a 2010. ja-
nuár 1. napjától érvényes államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
  szakfeladat: 721941 Biológiai alapkutatás
    721942 Biológiai alkalmazott kutatás
    721943 Biológiai kísérleti fejlesztés 
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
  szakfeladat: 559099 Egyéb máshová nem sorolt szálláshely szolgáltatás 
56.29 Egyéb vendéglátás
  szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés 
58.11 Könyvkiadás
  szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14  Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
  szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
  szakfeladat: 749040 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció
85.42 Felsôfokú oktatás
  szakfeladat: 854211 Felsôfokú szakképzés
  szakfeladat: 854223 Doktori képzés
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
  szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
    910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
    910123 Könyvtári szolgáltatások

10.4 A Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege 
azonban két egymást követô évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összbevétel egyharmadát.”

12.  A 12. pont elsô mondata a következôk szerint módosul:
  „A Kutatóközpont intézetének képviseletére annak igazgatója jogosult.”
13.  A 13. pont helyébe a következô szöveg lép:
  „A Kutatóközpontnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”
14.  A 14. pontban „a kisegítô és” szövegrész hatályát veszti.
15.  A 15. pontban a „vagyonhasználati” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználati” szövegrész lép. 
16.  A 16. pont helyébe a következô szöveg lép:
  „A Kutatóközpont a használatában lévô tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-

téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – az Akadémia közgyûlése által elfogadott Vagyongazdálkodási irányelvekben 
foglaltakkal összhangban, jelen alapító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.”

17.  A 19. pont helyébe a következô szöveg lép:
  „A Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzesz-

közeivel, értékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.”
18.  Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba azzal, hogy az E-660/21/2009. szá-

mú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti. Jelen alapító okirat módosítás hatályba 
lépésével egyidejûleg az E-660/21/2009. számú alapító okirat 5. pontja, 10.2. alpontja és 20. pontja hatályát veszti.

 Pálinkás József s. k., 
 az MTA elnöke
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Szám: E-1288/1/2010.

Alapító okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben2)

A Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárának 1/1971. MTA–F. (A. K. 1.) számú utasításával létesített Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Szegedi Biológiai Központjának alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezet-
be foglalva az alábbiak szerint adom ki:
 1. A köztestületi költségvetési szerv 

1.1. neve:   Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
       (a továbbiakban: Kutatóközpont)

1.2. rövidített neve:  MTA SZBK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Biological Research Centre Hungarian Academy of Sciences Szeged
1.4. székhelye:  6726 Szeged, Temesvári körút 62.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos

 2.  A Kutatóközpont alapítója:  Magyar Tudományos Akadémia
    (a továbbiakban: Akadémia)

 3.  Az alapítás idôpontja:    1971. január 1.
 4.  A Kutatóközpont irányító szervének

4.1. neve:  Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye:  1051 Budapest, roosevelt tér 9.

 5.  (Hatályon kívül helyezve)
 6.  A Kutatóközpont besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továb-

biakban: Ámr.) 8/A. §-ában foglaltak szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.
 7.  A Kutatóközpont szakágazati besorolása: 721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
 8.  A Kutatóközpont több kutatóintézetet (a továbbiakban: intézet) magába foglaló jogi személy, saját költségvetéssel rendel-

kezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelôssége van, hozzá önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv nem tar-
tozik. A Kutatóközpont látja el szervezeti egységeinek pénzügyi és számviteli feladatait, továbbá üzemeltetését.

 9.  Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint a Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó intézetek megnevezése és székhelye: 
9.1. Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
 Biofizikai Intézet (6726 Szeged, Temesvári körút 62.)
9.2. Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
 Biokémiai Intézet (6726 Szeged, Temesvári körút 62.)
9.3. Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
 Genetikai Intézet (6726 Szeged, Temesvári körút 62.)
9.4. Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
 Növénybiológiai Intézet (6726 Szeged, Temesvári körút 62.)

10.  A Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban meghatározott és rész-
letezett körben, az alábbi szakfeladatok szerint:
10.1 A Kutatóközpont és intézetei alaptevékenysége: 
 A Szegedi Biológiai Kutatóközpont tevékenységének célja, hogy az élettudományok területén kutatásokat folytas-

son természettudományi alapkutatások, alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések végzésével a biológiai tudo-
mányok (biofizika, biokémia, genetika és növénybiológia) területein. 
A Kutatóközpont kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel:
– biomolekulák szerkezet-mûködés kapcsolata, a biológiai energiaátalakítás alapvetô lépései, nanobiotechnológia, 

a neurobiológia kérdései, mikrobiális és enzimatikus rendszerek kutatása és fejlesztése környezetvédelmi alkal-
mazásokhoz, genomikai technológiákhoz kapcsolódó bioinformatika;

– rendszer- és szintetikus biológiai génhálózatok, molekuláris stresszkutatás, neurobiológiai receptorkutatás, 
génmûködés-szabályozás, sejtcikluskutatás;

– az örökítô anyag szerkezeti hibáinak, valamint hibajavító mechanizmusainak vizsgálata, az egyedfejlôdést irá-
nyító mechanizmusok genetiája; funkcionális genomika, immunológia;

– növényi stresszválaszok molekuláris háttere és gazdasági növények stressztûrése; fotoszintetikus fényenergia-
átalakítás és hasznosítás; a növényi fényérzékelés, egyedfejlôdés és sejtciklus-szabályozás mechanizmusa, bio-
technológiai eljárások kidolgozása irányított tulajdonságú növények elôállítására.

A Kutatóközpont kutatási alapfeladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg; 
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését; 

2 A módosításokat dôlt betûvel jelöltük.
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– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más 
országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar biológiai ku-
tatások jelenlétét a tudományág nemzetközi életében; 

– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és tovább-

képzési feladatokat lát el;
– szakkönyvtárat mûködtet;
– a kutatási infrastruktúra mûködtetése és fenntartása, kutatási eszközök és anyagok beszerzése;
– az elért tudományos eredmények hasznosításának elôsegítése;
– személy- és áruszállítás, szállásbiztosítás a kutatási feladatok ellátásával összefüggôen.

10.2. (Hatályon kívül helyezve)
10.3. A Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a 2010. ja-

nuár 1. napjától érvényes államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
  szakfeladat: 721941 Biológiai alapkutatás
    721942 Biológiai alkalmazott kutatás
    721943 Biológiai kísérleti fejlesztés 
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
  szakfeladat: 559099 Egyéb máshová nem sorolt szálláshely szolgáltatás 
56.29 Egyéb vendéglátás
  szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés 
58.11 Könyvkiadás
  szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
  szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
  szakfeladat: 749040 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció
85.42 Felsôfokú oktatás
  szakfeladat: 854211 Felsôfokú szakképzés
  szakfeladat 854223 Doktori képzés
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
  szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
    910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
    910123 Könyvtári szolgáltatások

10.4 A Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege 
azonban két egymást követô évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összbevétel egyharmadát.

 11. Az MTAtv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Kutatóközpont egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként a fôigazgató irányítja. A fôigazgatót az Európai unió ajánlásainak megfelelô 
nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt évre – az Akadémia elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel (von-
ja vissza megbízását).

 12. A Kutatóközpont intézetének képviseletére annak igazgatója jogosult. Az igazgató magasabb vezetô beosztású közalkalmazott, ki-
nevezésére és megbízására, illetve felmentésére és vezetôi megbízásának visszavonására − a fôigazgató véleményének kikéré-
sével − a 11. pontban foglaltak az irányadók. Az igazgató a fôigazgató irányításával, átruházott jogkörben látja el szerveze-
ti egységének vezetését. A gazdálkodással és a képviselettel kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket és felelôsséget, az átruházott 
jogkörök felsorolását a Kutatóközpont Szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza. Kötelezettségvállalása a Kutatóközpont 
jóváhagyott költségvetési elôirányzatán belül az általa vezetett szervezeti egység részére jóváhagyott belsô költségvetés mértékéig 
terjedhet.  

 13. A Kutatóközpontnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

 14. A Kutatóközpont szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és 
azok szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési 
szabályzat tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

 15. Az Akadémia ingatlan vagyonának használatba adásáról a Kutatóközponttal ingatlanhasználati szerzôdést köt, az 
MTAtv.-ben és az Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint.
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 16. A Kutatóközpont a használatában lévô tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-
téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – az Akadémia közgyûlése által elfogadott Vagyongazdálkodási irányelvekben 
foglaltakkal összhangban, jelen alapító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

 17. A Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

 18. A Kutatóközpontnál keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdonnal a Kutatóközpont az Akadémia Alapsza-
bályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az 
MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.

 19. A Kutatóközpont az MTAtv.ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszkö-
zeivel, értékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

 20. Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az 
E-660/21/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti.

 Pálinkás József s. k., 
 az MTA elnöke
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E-1304/2010.

Alapító okirat módosítás

A Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézetének E-660/32/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott 
alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az 
alábbiak szerint módosítom:
1.  Az elsô bekezdés helyébe a következô szöveg lép:
  „A Minisztertanács 2008/1990. (HT. 4.) M. T. határozatával a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezett, 

majd a Magyar Tudományos Akadémia elnökének és fôtitkárának 1/1991. (A. É. 2.) MTA utasításával a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Politikai Tudományok Intézetévé átszervezett, és jelen alapító okirat hatályba lépésének napjától a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézete elnevezéssel mûködô Társadalomtudományi Intézet alapító ok-
iratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:”

 2. Az 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következô szöveg lép:
„1.1 neve:   Magyar Tudományos Akadémia
   Politikatudományi Intézet
   (a továbbiakban: Intézet)”

 3. Az 1. pont 1.3. alpontjában az angol nyelvû megnevezés a következôkre módosul:
„1.3. angol nyelvû megnevezése Institute for Political Science,
   Hungarian Academy of Sciences
rövidített név:  IPS of the HAS”

 4. Az 1. pont 1.5. alpontja kiegészül az „illetékessége” szövegrésszel.
 5. A 2. pont kiegészül a „(a továbbiakban: Akadémia)” szövegrésszel.
 6. A 6. pont helyébe a következô szöveg lép:
  „Az Intézet besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Ámr.) 8/A. §-ában foglaltak szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.”
 7. A 7. pont kiegészül a „Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés” szövegrésszel.
 8. A 8. pont helyébe a következô szöveg lép:
  „Az Intézet jogi személy, amelyhez önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.”
 9. A 9. pont bevezetô szövegrésze helyébe a következô szöveg lép:
  „Az Intézet az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban meghatározott és részletezett 

körben, az alábbi szakfeladatok szerint:”A 9. pont 9.1., 9.3. és 9.4. alpontjai helyébe a következô szöveg lép:
„9.1. Az Intézet alaptevékenysége:
 Az Intézet mûködésének célja, hogy elméleti, empirikus és összehasonlító kutatásokat folytasson a politikatudo-

mány területén; feladata a magyar politikai éle folyamatos vizsgálata, a meghatározó tendenciák leírása és értelme-
zése, valamint az ehhez szükséges tudományos eszköztár gazdagítása; tevékenysége, kutatómunkája politikai befo-
lyásoktól független.

 Az Intézet kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel: 
– választáskutatás, politikai részvétel, pártkutatás, politikai kommunikáció, politikai vezetés és hatalmi elitek; tár-

sadalmi és politikai értékek hazai és európai változásai; 
– a kormányzás és közpolitika (governance) új módjai, nemzeti és európai szintû intézményi változásai; a kor-

mányzati teljesítmény mérése, értékelése; a magyar politikai rendszer; Eu integráció és globalizáció; piac és ál-
lam viszonya; politikai gazdaságtan; 

– az empirikus, normatív és analitikus demokráciaelméletek és politikaelmélet; állam és civil társadalom viszo-
nya; a közhatalom delegálása és ellenôrzése.

 Az Intézet kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg; 
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését; 
– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más 

országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar politikatudo-
mány jelenlétét a tudományág nemzetközi életében; 

– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és tovább-

képzési feladatokat lát el; 
– politikatudományi szakkönyvtárat mûködtet.
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9.3. Az Intézet alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOr’08 és a 2010. január 1. 
napjától érvényes szakfeladat-rend szerint:

 A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

  szakfeladat: 722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
   722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
   722017 Szociológiai alapkutatás
   722018 Szociológiai alkalmazott kutatás

 Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
 18.20 Egyéb sokszorosítás
  szakfeladat:  182000 Egyéb sokszorosítás
 58.11 Könyvkiadás
  szakfeladat:  581100 Könyvkiadás
 58.12 címtárak, levelezôjegyzékek kiadása
  szakfeladat:  581200 címtárak, levelezôjegyzékek kiadása
 58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
  szakfeladat:  581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
  szakfeladat:  581900 Egyéb kiadói tevékenység
 63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
  szakfeladat:  631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
 63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
  szakfeladat:  639910 Sajtófigyelés
   639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
 85.41 Felsôszintû, nem felsôfokú oktatás
  szakfeladat:  854212 Szakirányú továbbképzés
   854213 Felsôfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
 85.42 Felsôfokú oktatás
  szakfeladat:  854222 Mesterképzés
   854223 Doktori képzés
 91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
  szakfeladat:  910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
   910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
   910123 Könyvtári szolgáltatások

9.4. Az Intézet vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege azon-
ban két egymást követô évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összbevétel egyharmadát.” 

10. A 11. pont helyébe a következô szöveg lép:
 „Az intézetnél  foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”
11. A 12. pont helyébe a következô szöveg lép:
 „12. Az Intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok 

szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési 
szabályzat tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.”

12. A 13. pontban a „vagyonhasználati” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználati” szövegrész lép. 
13. A 14. pont a következôk szerint módosul:
 „Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni értéket 

képviselô szellemi tulajdont kivéve – az Akadémia közgyûlése által elfogadott Vagyongazdálkodási irányelvekben foglal-
takkal összhangban, a jelen alapító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.”

14.A 17. pont helyébe a következô szöveg lép:
 „Az Intézet az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, 

értékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.”
15. Jelen alapító okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba azzal, hogy az E-660/32/2009. szá-

mú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti. Jelen alapító okirat módosítás hatályba 
lépésével egyidejûleg az E-660/32/2009. számú alapító okirat 5. pontja, 9.2. alpontja és 18. pontja hatályát veszti.

 Pálinkás József s. k., 
 az MTA elnöke
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E-1304/1/2010

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Minisztertanács 2008/1990. (HT. 4.) M. T. határozatával a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezett, majd 
a Magyar Tudományos Akadémia elnökének és fôtitkárának 1/1991. (A. É. 2.) MTA utasításával a Magyar Tudományos Aka-
démia Politikai Tudományok Intézetévé átszervezett, és jelen alapító okirat hatályba lépésének napjától a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Politikatudományi Intézete elnevezéssel mûködô Társadalomtudományi Intézet alapító okiratát a Magyar 
Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
(Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki: 
 1. A köztestületi költségvetési szerv 

1.1 neve:   Magyar Tudományos Akadémia
   Politikatudományi Intézet
   (a továbbiakban: Intézet)
1.2 rövidített neve:  MTA PTI
1.3 angol nyelvû megnevezése Institute for Political Science,
   Hungarian Academy of Sciences
 rövidített név:  IPS of the HAS
1.4 székhelye:  1014 Budapest, Országház u. 30.
1.5 illetékessége, mûködési köre: országos 

 2. Az Intézet alapítója:    Magyar Tudományos Akadémia
    (a továbbiakban: Akadémia)

 3. Az alapítás idôpontja:    1991. március 1.
 4. Az Intézet irányító szervének

4.1 neve:  Magyar Tudományos Akadémia
4.2 székhelye: 1051 Budapest, roosevelt tér 9.

 5. (Hatályon kívül helyezve)
 6. Az Intézet besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Ámr.) 8/A. §-ában foglaltak szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.
 7. Az Intézet szakágazati besorolása: 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés.
 8. Az Intézet jogi személy, amelyhez önállóan mûködô köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
 9. Az Intézet az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban meghatározott és részletezett 

körben, az alábbi szakfeladatok szerint:
9.1. Az Intézet alaptevékenysége:
 Az Intézet mûködésének célja, hogy elméleti, empirikus és összehasonlító kutatásokat folytasson a politikatudo-

mány területén; feladata a magyar politikai élet folyamatos vizsgálata, a meghatározó tendenciák leírása és ér-
telmezése, valamint az ehhez szükséges tudományos eszköztár gazdagítása; tevékenysége, kutatómunkája politikai 
befolyásoktól független.

 Az Intézet kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következô területekkel: 
– választáskutatás, politikai részvétel, pártkutatás, politikai kommunikáció, politikai vezetés és hatalmi elitek; 

társadalmi és politikai értékek hazai és európai változásai; 
– a kormányzás és közpolitika (governance) új módjai, nemzeti és európai szintû intézményi változásai; a kor-

mányzati teljesítmény mérése, értékelése; a magyar politikai rendszer; EU integráció és globalizáció; piac és 
állam viszonya; politikai gazdaságtan; 

– az empirikus, normatív és analitikus demokráciaelméletek és politikaelmélet; állam és civil társadalom viszo-
nya; a közhatalom delegálása és ellenôrzése.

 Az Intézet kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet meg; 
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését; 
– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más 

országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elôsegíti a magyar politikatudo-
mány jelenlétét a tudományág nemzetközi életében; 

– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsôoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és tovább-

képzési feladatokat lát el;
– politikatudományi szakkönyvtárat mûködtet. 

9.2. (Hatályon kívül helyezve)
9.3. Az Intézet alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a 2010. január 1. 

napjától érvényes szakfeladat-rend szerint:
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A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
  szakfeladat: 722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
    722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
    722017 Szociológiai alapkutatás
    722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan
18.20 Egyéb sokszorosítás
  szakfeladat: 182000 Egyéb sokszorosítás
58.11 Könyvkiadás
  szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása
  szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
  szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
  szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
  szakfeladat: 631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
  szakfeladat: 639910 Sajtófigyelés
    639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
85.41 Felsôszintû, nem felsôfokú oktatás
  szakfeladat: 854212 Szakirányú továbbképzés
    854213 Felsôfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
85.42 Felsôfokú oktatás
  szakfeladat: 854222 Mesterképzés
    854223 Doktori képzés
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
  szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
    910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése, védelme
    910123 Könyvtári szolgáltatások

9.4. Az Intézet vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbôl származó bevételeinek együttes összege azon-
ban két egymást követô évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összbevétel egyharmadát.” 

 10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az Intézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét magasabb 
vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irányítja. Az igazgatót az Európai unió ajánlásainak megfelelô nyilvá-
nos pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia elnöke nevezi ki (bízza meg), illet-
ve menti fel (vonja vissza megbízását).

 11. Az  Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

 12. Az Intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok szak-
feladat-rend szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési sza-
bályzat tartalmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

 13. Az Akadémia ingatlan vagyonának használatba adásáról az Intézettel ingatlanhasználati szerzôdést köt, az MTAtv.-ben 
és az Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint.

 14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni értéket 
képviselô szellemi tulajdont kivéve – az Akadémia közgyûlése által elfogadott Vagyongazdálkodási irányelvekben fog-
laltakkal összhangban, a jelen alapító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

 15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai 
engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

 16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának 66. § 
(6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv. 23. § 
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.

 17. Az Intézet az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, 
értékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

 18. Jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, egyidejûleg az 
E-660/32/2009. számú, 2009. május 29-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszíti.

 Pálinkás József s. k., 
 az MTA elnöke
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Szám: E–1336/2010.

Alapító okirat módosítás

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetnek az infokummunikációért felelôs kormánybiztos 1/2009. (VI. 
26.) számú határozatának 2. számú mellékleteként egységes szerkezetben kiadott, alapító okiratát az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, a 76/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak 
végrehajtásaként az alábbiak szerint módosítom:
1. Az alapító okirat I. Általános rendelkezések megnevezésû fejezete helyébe a következô szöveg lép:

„I. Általános rendelkezések
1. A költségvetési szerv 
1.1 neve:  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
  (a továbbiakban: NIIF Intézet)
1.2 rövidített neve:  NIIF Intézet
1.3 angol nyelvû elnevezése: National Information Infrastructure Development Institute
1.4 székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18–22.
1.5 illetékessége, mûködési köre: országos

2. A NIIF Intézet alapítója: informatikai és hírközlési miniszter
2.1 Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos Akadémia

3. Az alapítás idôpontja:  2001. október 2.
4. A NIIF Intézet irányító szervének

4.1 neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2 címe:  1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A NIIF Intézet besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 8/A. §-a 
szerint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.

6. A NIIF Intézet önálló jogi személy, hozzá önállóan mûködô költségvetési szerv nem tartozik.
7. A NIIF Intézet jogszabályban meghatározott feladata: a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (a 

továbbiakban: Fejlesztési Program) végrehajtása.”
2. Az alapító okirat II. fejezetének bevezetô szövege helyébe a következô szöveg lép:
 „A NIIF Intézet alaptevékenysége a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 76/2010. (III. 25.) 

Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott Fejlesztési Program mûködésével, forrásainak felhasználásával kapcsolatos fel-
adatok ellátása.”

3. Az alapító okirat IV. A NIIF Intézet mûködése megnevezésû fejezet 1–5. pontjai helyébe a következô szöveg lép: 
 „IV. A NIIF Intézet mûködése 

1. Az NIIF Intézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igaz-
gató irányítja. Az igazgatót az Európai unió ajánlásainak megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján, a 76/2010. (III. 
25.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelôen öt évre, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fej-
lesztési Program Programtanácsa véleményének ismeretében a Magyar Tudományos Akadémia elnöke bízza meg, il-
letve vonja vissza megbízását.

2. A NIIF Intézetben foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A NIIF Intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó 
rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet a fejezet irányító szerv vezetôje hagy jóvá.

4. A NIIF Intézet gazdasági igazgatója magasabb vezetô beosztású közalkalmazott. Pályázati eljárás alapján a fejez-
tet irányító szerv vezetôje nevezi ki, bízza meg határozatlan idôre, illetve menti fel és vonja vissza vezetôi megbízá-
sát, tekintetében a nem említett munkáltatói jogokat a NIIF Intézet igazgatója gyakorolja a NIIF Intézet Szervezeti és 
mûködési szabályzatban meghatározott módon.”

3. Az alapító okirat V. A NIIF Intézet gazdálkodása megnevezésû fejezet 2–3. pontjainak számozása 1–2. pontra változik és 
a következô új 3–4. pontokkal egészül ki:
„3. A NIIF Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-

téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító okirattal kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelô Zrt.-vel kötött szerzôdésben foglaltak figyelembevételével – önállóan gazdálkodik.

4. A NIIF Intézet az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben fog-
laltaknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.”

4. Jelen alapító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetben foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történô 
bejegyzés napjával lép hatályba. Egyidejûleg hatályát veszti: 
– az alapító okirat II. 2. pontjában „a 2009-ben alkalmazott szakfeladat: 731047 Mûszaki tudományi kutatás és kísérleti 

fejlesztés”, valamint az „és kisegészítô tevékenység” szövegrészek, továbbá „Az NIIF Intézet kisegítô tevékenységet 
nem végez.” mondat, 
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– az alapító okirat III. 2. pontjában „A 2009-ben alkalmazott szakfeladatrend szerint: 729017 Egyéb számítástechnikai 
tevékenység” szövegrész, 

– az alapító okirat V. 1. pontja,
– az alapító okirat VI. fejezete,
– a NIIF Intézetnek az infokommunikációért felelôs kormánybiztos 1/2009. (VI. 26.) sz. határozata 2. számú mellékle-

teként kiadott, 2009. szeptember 18-án kelt egységes szerkezetben kiadott alapító okirata.

 Pálinkás József s. k., 
 az MTA elnöke
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Szám: E–1336/2010.

Alapító okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben3)

Az informatikai és hírközlési miniszter által alapított Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezé-
seivel összhangban, a 76/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak végrehajtásaként, az alábbiak szerint adom ki:

I. Általános rendelkezések

 1. A költségvetési szerv 
1.1 neve:    Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
   (a továbbiakban: NIIF Intézet)
1.2 rövidített neve:  NIIF Intézet
1.3 angol nyelvû elnevezése:   National Information Infrastructure Development Institute
1.4 székhelye:  1132 Budapest, Victor Hugo u. 18–22.
1.5 illetékessége, mûködési köre: országos

 2. A NIIF Intézet alapítója:   informatikai és hírközlési miniszter
2.1 Az alapítói jog gyakorlója:  Magyar Tudományos Akadémia

 3. Az alapítás idôpontja:    2001. október 2.
 4. A NIIF Intézet irányító szervének

4.1 neve:    Magyar Tudományos Akadémia
4.2 címe:    1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

 5. A NIIF Intézet besorolása az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 8/A. §-a sze-
rint: önállóan mûködô és gazdálkodó költségvetési szerv.

 6. A NIIF Intézet önálló jogi személy, hozzá önállóan mûködô költségvetési szerv nem tartozik.
 7. A NIIF Intézet jogszabályban meghatározott feladata: a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (a to-

vábbiakban: Fejlesztési Program) végrehajtása.

II. A NIIF Intézet alaptevékenysége
A NIIF Intézet alaptevékenysége a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 76/2010. (III. 25.) Korm. ren-
delet 1. §-ában meghatározott Fejlesztési Program mûködésével, forrásainak felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása.
1. A NIIF Intézet alaptevékenysége:

a) a felsô- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztô helyek, közgyûjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kultu-
rális szervezetek információs infrastruktúrájának összehangolt fejlesztése és országos infrastruktúrájának összehan-
golt fejlesztése és országos számítógép-hálózati rendszerének mûködtetése nemzetközi kijáratával együtt;

b) az a) pontban megjelölt intézményi kör számára országos és nemzetközi számítógép-hálózati kapcsolatok, valamint az 
európai oktatási-kutatási számítógép-hálózatok színvonalának megfelelô szolgáltatások biztosítása;

c) a számítógép-hálózati technológiák alkalmazásának és fejlesztésének végrehajtása, továbbá az eredmények széles 
körû elterjesztése az a) pontban megjelölt intézményekben;

d) a nemzetközi és hazai számítógép-hálózati szervezetekkel való együttmûködés, illetve a magyar részvétel koordinálása;
e) a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban való magyar részvétel elôsegítése;
f) a kormányzati számítógépes hálózat tûzfala és a NIIF Internet közötti (belföldi és külföldi), az igényeknek megfelelô 

sávszélességû IP kapcsolatának biztosítása;
g) a NIIF Program körébe tartozó feladatok megvalósítására a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetésérôl 

szóló törvényben a NIIF Intézet címszámon megállapított intézményi elôirányzat, illetve a NIIF Intézet által bevé-
telként fogadott egyéb források felhasználásának lebonyolítása, és ezekkel kapcsolatos ellenôrzési feladatok ellátása, 
a pénzügyi nyilvántartások elkészítése, vezetése, pénzügyi beszámolók elkészítése, az ezen feladatokkal kapcsolatos 
pénzügyi, adminisztratív és szervezési feladatok ellátása.

2. A NIIF Intézet szakágazati besorolása:
721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés

Besorolás TEÁOr szerinti megjelöléssel:
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
61.10 Vezetékes távközlés
61.20 Vezeték nélküli távközlés
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

3 A módosításokat dôlt betûvel jelezzük.
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2010. évtôl alkalmazott alaptevékenységi szakfeladatok:
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
611010 Vezetékes távközlés
612000 Vezeték nélküli távközlés
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

III. A NIIF Intézet vállalkozási tevékenysége

1. A NIIF Intézet vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad kapacitások hasznosítása érdekében, költségvetése ter-
vezett összkiadásához viszonyítottan, legfeljebb 20%-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az alaptevékenységbôl 
fakadó kötelezettségei teljesítését. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az 
alaptevékenységektôl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni.

2. A NIIF Intézet vállalkozási tevékenysége:
A 2010. évtôl alkalmazott szakfeladat-rend szerint:

582900 Egyéb szoftverkiadás
620100 Számítógépes programozás
620200 Információ-technológiai szaktanácsadás
620900 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
711200 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás

IV. A NIIF Intézet mûködése

1. A NIIF Intézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irányít-
ja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján, a 76/2010. (III. 25.) Korm. ren-
delet 2. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelôen öt évre, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Prog-
ramtanácsa véleményének ismeretében a Magyar Tudományos Akadémia elnöke bízza meg, illetve vonja vissza megbízását.

2. A NIIF Intézetben foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A NIIF Intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenységének rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok-
nak az államháztartási szakfeladatok rendje szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a 
Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet a fejezetet irányító szerv vezetôje hagy jóvá.

4. A NIIF Intézet gazdasági igazgatója magasabb vezetô beosztású közalkalmazott. Pályázati eljárás alapján a fejeztet irá-
nyító szerv vezetôje nevezi ki, bízza meg határozatlan idôre, illetve menti fel és vonja vissza vezetôi megbízását, tekinte-
tében a nem említett munkáltatói jogokat a NIIF Intézet igazgatója gyakorolja a NIIF Intézet Szervezeti és mûködési sza-
bályzatban meghatározott módon.

V. A NIIF Intézet gazdálkodása

1. A NIIF Intézet pénzeszközként – az intézményi elôirányzaton túl – bevételként fogadhatja:
a) a tagintézmények hozzájárulásait,
b) egyéb bel- és külföldi jogi, illetve természetes személyek befizetéseit, hozzájárulásait,
c) belföldi vagy külföldi programokból elnyert támogatásokat,
d) a NIIF Intézet tevékenységébôl származó egyéb bevételeket.

2. A Fejlesztési Program javára tett befizetések közérdekû kötelezettségvállalásnak minôsülnek.
3. A NIIF Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-

téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító okirattal kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelô Zrt.-vel kötött szerzôdésben foglaltak figyelembevételével – önállóan gazdálkodik.

4. A NIIF Intézet az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglal-
taknak megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.”

5. A jelen egységes szerkezetû alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történô bejegyzés napjával lép hatályba. Jelen ala-
pító okirat hatályba lépésével egyidejûleg a NIIF Intézetnek az infokommunikációért felelôs kormánybiztos 1/2009. (VI. 
26.) sz. határozata 2. számú mellékleteként kiadott, 2009. szeptember 18-án kelt egységes szerkezetû alapító okirata ha-
tályát veszti.

 Pálinkás József s. k., 
 az MTA elnöke
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KÖZLEMÉNY

A Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára középiskolai pedagógusi munkája mellett elért érdemes tudományos eredménye-
ikért az alábbi középiskolai pedagógusokat részesítette Pedagógus Kutatói Pályadíjban:

A társadalomtudományok területén:

Gergelyné Bodó Máriát a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképzô 
és Általános Iskola Szeged-
Móravárosi Tagintéz-
mény tanárát

a Szemelvények Szeged Szabad Királyi város 
Iparostanonciskolájának
történetébôl a megalakulástól az
államosításig címû pályamunkájáért

Kiss Lászlót a gyulai Erkel Ferenc
Gimnázium és Informatikai 
Szakképzô Iskola tanárát

a Kis és egyéb világok (irodalmi kritikák) 
címû pályamunkájáért

Nebojszki Lászlót a bajai Szent László
Általános Mûvelôdési
Központ Vízügyi
Szakközépiskola tanárát

A katymári vodica 
címû pályamunkájáért

Pótáriné dr. Hojcsi
Zsuzsannát

a Hódmezôvásárhelyi
Integrált Szakképzô Központ, Szakiskola 
és Szakközépiskola corvin Mátyás 
Tagintézményének tanárát

a Kikeresek egy arcot: A nô képmása 
virginia Woolf Hullámok címû
regényében címû pályamunkájáért

Siposs Andrást az ELTE Apáczai
csere János
Gyakorlógimnázium
tanárát

Az indián nyelvek. A nyelvnevek
magyar helyesírása. A nyelvrokonsági
viszonyok, osztályozás
címû pályamunkájáért.

Szabó Attilát a szigetvári Zrínyi
Miklós Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola tanárát

a Magyarország oktatási intézmény-hálózatá-
nak térbeli struktúrája a
Horthy-korszakban
címû pályamunkájáért

Szénásiné 
dr. Steiner Ritát

az ELTE Trefort Ágoston 
Gyakorlóiskola
tanárát

Az önálló tanulói szokások kialakítása az ide-
gennyelv-oktatásban címû pályamunkájáért

dr. Tamási Zsolt-Józsefet a marosvásárhelyi 7.
Számú Általános 
Iskola, Gimnázium 
tanárát

Az esperesi kerületek a püspöki
rendeletek tükrében: 
A maros-küküllôi fôesperesi kerület
plébániáinak története 1900-tól
1989-ig címû pályamunkájáért.

varga Magdolnát a szegedi Tömörkény
István Gimnázium,
Mûvészeti Szakközépiskola, és
Kollégium tanárát

a Tallózva
címû pályamunkájáért

Zsigó Zsoltot a nyíregyházi Bánki
Donát Mûszaki
Középiskola és
Kollégium tanárát

a csináld magad fizika!
Számítógéppel támogatott fizika kísérletek 
címû pályamunkájáért

KÖZLEMÉNYEK
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A matematika és természettudományok területén

dr. Havassy Andrást a II. rákóczi Ferenc
Gimnázium tanárát

A tokaji-hegységi Hercegkúti-patak
forrásainak hidrológiai és természetvédelmi 
szempontú 
vizsgálata és értékelése 
címû pályamunkájáért.

Kardon Ferencet a Kölcsey Ferenc
Gimnázium tanárát

vegyes karbamidsav/ditiokarbamidsav
anhidridek elôállítása szililkarbamidátok 
vagy szilil-ditiokarbamidátok segítségével
és az
Alkoximok és iminek elôállítása
szililkarbamidátok segítségével
címû pályamunkáiért.

dr. Komáromi Istvánt a Nyíregyházi Fôiskola 
Eötvös József Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium
igazgatóját

Az ifjúsági turizmus korosztályos
motivációkutatásának eredményei
és fejlesztési lehetôségei a Kárpátok
Interrégióban címû pályamunkájáért

Az élettudományok területén

Nagy Lászlót a gyulai Harruckern
János Közoktatási
Intézmény tanárát

a Bambuszfajok honosítása és
gazdasági hasznosításának kilátásai
címû pályamunkájáért
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T Á J É K O Z T A T ó
a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím adományozásáról 

ADEGHATE ErNEST
 „Effect of neuropeptides and neurotransmitters on pan-

creatic hormone release in diabetes mellitus” címû mun-
kája alapján,

BENKô MÁrIA
 „Állati adenovírusok kimutatása és rendszerezése” címû 

munkája alapján,

KISS GY. cSABA
 „Egy nemzeti jelkép történetéhez (Kelet-Közép-Európa 

himnuszai)” címû munkája alapján,

KOrBONITS MÁrTA
 „A hypophysis-mûködés és az anyagcsere-folyamatok 

szabályozásának kölcsönhatásai” címû munkája alapján,

KOVÁcS JÓZSEF
 „Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápi-

ában” címû munkája alapján,

KuKOrELLI ISTVÁN
 „Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban” 

címû munkája alapján,

KÁSLEr MIKLÓS
 „A fej-nyaki tumorok komplex kezelésének lehetôségei” 

címû munkája alapján,

PAPP KLÁrA
 „Az erdélyi csákyak” címû munkája alapján,

PÁLFFY GÉZA
 „Szent István birodalma a Habsburgok közép-európai ál-

lamában. A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia 
a 16. században” címû munkája alapján,

rEIcZIGEL JENô
 „Egzakt statisztikai módszerek fejlesztése és alkalmazá-

sa az agrártudományokban” címû munkája alapján,

TOMKA BÉLA
 „Társadalmi és gazdasági konvergenciák a 20. századi 

Európában: Magyarország esetének néhány sajátossága” 
címû munkája alapján,

TÓTH ENDrE
 „Studia Valeriana (A dunántúli belsô erôdök kutatásának 

eredményei és következményei Valeria tartomány törté-
netében)” címû munkája alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet.

T Á J É K O Z T A T ó
a személyi jövedelemadónak a Magyar Tudományos 

Akadémia részére felajánlott 1%-ának felhasználásáról

FOGADóóRA

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 2009-ben 
felajánlott személyi jövedelemadójuk 1%-át, 1 875 000 Ft-ot a tudományos életben kiemelkedô teljesítményt nyújtó fiatal 
kutatók díjazására fordította. A díjak átadására a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatának keretében került sor.

Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára minden hétfôn 15.30–17.00 óra között – elôzetes bejelentkezés 
alapján (tel.: 269-0114)  − fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tagjainak más idôpontokban is rendelkezésére áll.
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