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A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA ELNÖKÉNEK HATÁROZATA

I. A Magyar Tudományos Akadémia Vezetôi Kollégiuma
30/2010. (VI. 15.) sz. állásfoglalásával – 2010. június 16-i
hatálybalépési idôponttal – módosította a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Titkárságának Szervezeti és Mûködési

Szabályzatát, valamint annak I/2009. sz. és II/2009. sz.
mellékleteit.

II. A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatát és annak mellékleteit azAka-
démiai Értesítôben, illetve az elektronikus információsza-
badságról szóló 2005. évi XC. törvény rendelkezéseinek
megfelelôen a Magyar Tudományos Akadémia honlapján
kell közzétenni, valamint az érintettek számára a helyben
szokásos módon kihirdetni és hozzáférhetôvé tenni.

III. A Magyar TudományosAkadémia Titkársága Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának közzétételére vonatkozó jelen
határozatot a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állás-
foglalásában biztosított felhatalmazás alapján adom ki.

Pálinkás József s.k.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
13/2010. (VI. 15.) számú határozata

a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának közzétételérôl



A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása*

2010. június

* A Vezetôi Kollégium elfogadta 30/2010. (VI. 15.) sz. határozatával
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A Magyar TudományosAkadémia Titkárságának a Magyar TudományosAkadémia Vezetôi Kollégiumának 2009. szeptember
8-i ülésén a 40/2009. (IX. 8.) sz. határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) a kö-
vetkezôk szerint módosul:

1. §

Az SZMSZ I. Fejezetének („A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának jogállása és feladatai”) 3. pontja („A Titkárság
feladata”) – tartalmi módosítások nélkül – 3.1–3.3 alpontokra tagolódik.

2. §

Az SZMSZ II. Fejezet („A Titkárság irányítása”) 1. pontjának („Az elnök”) 1.13 alpontja az alábbi l) ponttal egészül ki:
„l) akadémiai jóléti intézmények Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyása”

3. §

Az SZMSZ III. Fejezet („A Titkárság munkatársainak általános feladatai”) 4. pontja („Tudományos titkárok”) tartalmi mó-
dosítások nélkül 4.1–4.3 alpontokra tagolódik.

4. §

Az SZMSZ IV. Fejezet („A Titkárság”) 2. pontjának („A Titkárság szervezete”) 2.1.5 alpontja (Stratégiai-elemzési Fôosztály)
hatályát veszti. A Jogi és Igazgatási Fôosztály korábbi 2.1.6 alpontja 2.1.5-re változik, és minden további alpont számozása
ennek megfelelôen módosul.

5. §

(1) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 1. pontja („Az ügyintézés alapelvei”) tartalmi módosítá-
sok nélkül 1.1–1.4 alpontokra tagolódik.

(2) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 2. pontja („Az ügyintézés általános szabályai”) tartalmi
módosítások nélkül 2.1–2.11 alpontokra tagolódik.

(3) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 3. pontja („Együttmûködés köztestületi szervekkel”) 3.3
alpontjának „valamint a Stratégiai-elemzési Fôosztály” szövegrésze hatályát veszti.

(4) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 3. pontja („Együttmûködés köztestületi szervekkel”) 3.4
alpontjának „valamint a Stratégiai-elemzési Fôosztály” szövegrésze hatályát veszti; a 3.4 alpont „helyetteseik” szöveg-
része „helyettesei”-re módosul.

(5) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 4. pontja („A fôosztályok együttmûködése és kapcsolat-
tartása”) tartalmi módosítások nélkül 4.1–4.4 alpontokra tagolódik.

(6) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 5. pontja („Kapcsolattartás külsô szervekkel”) második
bekezdésének c) pontjában a „Stratégiai-elemzési Fôosztály” szövegrész hatályát veszti, helyébe a „Kutatóintézeti Fô-
osztály” szövegrész lép.

(7) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 5. pontja („Kapcsolattartás külsô szervekkel”) második
bekezdésének e) pontjában a „Stratégiai-elemzési Fôosztály” szövegrész hatályát veszti.

(8) Az SZMSZV. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 5. pontja („Kapcsolattartás külsô szervekkel”) tartalmi mó-
dosítások nélkül 5.1–5.5 alpontokra tagolódik.

(9) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 9. pontjának („Külsô szervek által küldött elôterjesztések
véleményezése”) 9.1.1 pont a) alpontjában a „Stratégiai-elemzési Fôosztály” szövegrész hatályát veszti, helyébe a „Ku-
tatóintézeti Fôosztály” szövegrész lép.

(10) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 9. pontjának („Külsô szervek által küldött elôterjesztések
véleményezése”) számozása 9.1.1–9.1.4-rôl 9.1–9.7 számozásra módosul.

(11) Az SZMSZV. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 10. pontjának („Jogszabályok, szerzôdések nyilvántartása”)
második bekezdés a) alpontja a következôk szerint módosul:
„a) elnöki határozatok és egyéb elnöki normatív szabályozások, a fôtitkári normatív rendelkezések, továbbá a fôosztályok

által megküldött, általuk kidolgozott általános jellegû állásfoglalások, vélemények, közlemények és tájékoztatások
eredeti kiadmányait;”

(12) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 10. pontja („Jogszabályok, szerzôdések nyilvántartása”)
10.1–10.8 alpontokra tagolódik.

(13) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 11. pontja („A Titkárság munkaterve”) tartalmi módosí-
tások nélkül 11.1–11.5 alpontokra tagolódik.

(14) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 12. pontja („Az Akadémiai Értesítô”) tartalmi módosítá-
sok nélkül 12.1–12.3 alpontokra tagolódik.
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(15) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 13. pont („Az akadémiai költségvetési szervekkel kap-
csolatos alapvetô titkársági feladatok”) elsô bekezdésének a) pontja a következôk szerint módosul:
„a) Jogi és Igazgatási Fôosztály:

– akadémiai óvoda és bölcsôde vezetôjével kapcsolatos, külön elnöki rendelkezés szerinti alapvetô- és egyéb mun-
káltatói jogok gyakorlása.”

(16) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 13. pont („Az akadémiai költségvetési szervekkel kap-
csolatos alapvetô titkársági feladatok”) elsô bekezdésének c) pontja az alábbi, negyedik francia bekezdéssel egészül ki:
„ – akadémiai óvoda és bölcsôde kivételével az akadémiai jóléti szervezetek vezetôivel kapcsolatos, külön elnöki rendel-

kezés szerinti alapvetô- és egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.”
(17) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 13. pontjának („Az akadémiai költségvetési szervekkel kap-

csolatos alapvetô titkársági feladatok”) a Pénzügyi Fôosztályra vonatkozó harmadik bekezdése a következôk szerint módosul:
„Pénzügyi Fôosztály: közremûködés a jóléti intézmények pénzügyi és szakmai irányításának ellátásában.”

(18) Az SZMSZV. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 13. pontjának („Az akadémiai költségvetési szervekkel kap-
csolatos alapvetô titkársági feladatok”) a Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztályára vonatkozó negyedik bekezdése a követ-
kezôk szerint módosul:
„Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztálya: akadémiai költségvetési szervek nemzetközi kapcsolatokban való részvételébôl
eredô, valamint a nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos feladatok; Eu tudománypolitikai kérdések, nemzetközi pályáza-
tokkal kapcsolatos stratégiai-elemzési ügyek.”

(19) Az SZMSZV. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 13. pontjának („Az akadémiai költségvetési szervekkel kap-
csolatos alapvetô titkársági feladatok”) a Stratégiai-elemzési Fôosztályra vonatkozó ötödik bekezdése hatályát veszti, he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Kutatóintézeti Fôosztály: hazai tudománypolitikai kérdések, hazai pályázatokkal kapcsolatos stratégiai-elemzési ügyek.”

(20) Az SZMSZ V. Fejezet („A Titkárság mûködésének szabályai”) 13. pontja („Az akadémiai költségvetési szervekkel kap-
csolatos alapvetô titkársági feladatok”) 13.1–13.7 alpontokra tagolódik.

6. §

(1) Az SZMSZVII. Fejezet („A fôosztályok feladatköre”) 4. pontjában („Kutatóintézeti Fôosztály”) foglaltak hatályukat vesz-
tik, helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek:

„4. A Kutatóintézeti Fôosztály feladatköre

4.1. A fôosztály alapvetô feladata, hogy az akadémiai kutatóhelyek (a kutatóközpontok, kutatóintézetek, támogatott kuta-
tócsoportok) számára szervezô, koordináló, döntés-elôkészítô és ellenôrzô tevékenységével segítse az Akadémia ve-
zetôinek, az AKT-nak és a szakbizottságoknak a tevékenységét.

4.2. A 4.1 pontban meghatározott körben, vizsgálati, adatgyûjtô, javaslattevô, koordináló, elemzô és döntés-elôkészítô te-
vékenységével:
a) elemzéseket végez, és ez alapján javaslatokat dolgoz ki az akadémiai költségvetési szervek (különösen a kutató-

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

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

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

4.3. Ellátja az AKT és szakbizottságai, az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetôinek Tanácsa mûködésével kapcsolatos opera-
tív feladatokat és a titkársági teendôket, az alábbiak szerint:
– a Kutatóintézeti Fôosztály vezetôje az AKT titkára;
– a szakbizottságok titkári feladatait a Kutatóintézeti Fôosztály tudományterületileg illetékes munkatársai látják el;
– az AKVT titkári teendôit a Kutatóintézeti Fôosztály munkatársa látja el.

4.4. A fôosztály napi munkakapcsolatban állva a kutatóintézeti hálózattal – közvetítô, véleményezô, ellenôrzô szerepet
betöltve – közremûködik minden olyan, a kutatást érintô, segítô ügy intézésében, amely nem tartozik az AKT vagy a
tudományterületi szakbizottságok hatáskörébe, így különösen
– a kutatóintézetek (kutatóközpontok) tudományos, mûködési tevékenysége,
– a kutatások tervezése, mûködési szervezése,
– a kutatóintézetek (kutatóközpontok) beszámoltatása,
– a kutatóintézetek (kutatóközpontok) kapcsolatrendszere
területén lát el feladatokat.

4.5. Koordinálja és szervezi az akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek értékelésével kapcsolatos teendôket.



4.6. Közremûködik az akadémiai kutatási tevékenységrôl szóló jelentések elkészítésében, elôterjesztések véleményezésében.
4.7. Elsôhelyi felelôse az Akadémiának az MTAtv.-ben elôírt, az Országgyûlés, illetve a Kormány részére készített be-

számolók, tájékoztatók, jelentések elkészítésében.
4.8. A fôosztály feladatainak ellátása során a Titkárság szervezeti egységeitôl, illetve az akadémiai költségvetési szer-

vektôl célhoz kötötten adatot, információt kérhet, a feladat teljesítéséhez szükséges dokumentumokba betekinthet. Az
érintett szervezeti egységek, akadémiai költségvetési szervek a kért adatokat (iratokat) kötelesek rendelkezésre bo-
csátani. Amennyiben a szükséges adatok, információk, dokumentumok kezelésére – bármely külön szabályozás sze-
rint – kizárólagosan kijelölt más személy jogosult, a fôosztály vezetôje részére az Akadémia elnöke adhat felhatal-
mazást azok megismerésére.

4.9. A fôosztály együttmûködik a 2008. évi CV. törvény hatálya alá tartozó szervekkel (központi államigazgatási szervek,
kormányhivatalok stb.), elsôhelyi szakmai felelôse a szakmai tárcaegyeztetéseknek. A feladatkörébe tartozó ügyek-
ben együttmûködik továbbá a társfôosztályokkal, a tudományos osztályokkal, valamint az illetékes bizottságokkal.

4.10. Együttmûködik a társfôosztályokkal és a tudományos osztályokkal a feladatkörébe tartozó kérdésekben.
4.11. Ellátja az Akadémia által támogatott kutatócsoportok pályázatainak elbírálásával és beszámolóik értékelésével kap-

csolatos elôkészítô feladatokat.
4.12. Ellátja a pályázatot nyert fiatal kutatókkal kapcsolatos irányító szervi teendôket.
4.13. Ellátja a rábízott speciális feladatokat, így például – feladatkörében eljárva – a kormányzati tevékenységgel összefüggô

véleményezési feladatokat, a központi államigazgatási szervek, kormányhivatalok által az Akadémia rendelkezésére
bocsátott pályázati eszközök kezelését, bizottságok titkári teendôit.

4.14. Részt vesz a Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzse nukleáris baleset-elhárítási feladatainak megol-
dásában.

4.15. AzAkadémia által támogatott tudományos társaságokkal kapcsolatban szervezô, koordináló, döntés-elôkészítô és el-
lenôrzô munkát végez.

4.16. Véleményezteti a titkársági társfôosztályokkal a kutatóközpontok és kutatóintézetek által benyújtott szervezeti és
mûködési szabályzatokat, és azokat jóváhagyásra az AKT elé terjeszti.

4.17. Ellátja a kutatóközponti fôigazgatói és kutatóintézeti igazgatói pályázatok elbírálási folyamatában a szakterületi szak-
mai véleményeztetés koordinációs feladatait.
4.17.1. Ellátja az ajánló bizottságok (search committee-k) elnöki felkérésével kapcsolatos elôkészítô, valamint a bi-

zottságok munkáját segítô adminisztratív feladatokat.
4.17.2. Ellátja a kutatóközponti fôigazgatói és kutatóintézeti igazgatói pályázatok értékelését végzô eseti bizottsá-

gok felkérésével kapcsolatos elôkészítô, valamint a bizottságok munkáját segítô adminisztratív feladatokat.
4.17.3. Ellátja a koordinációs és adminisztratív feladatokat a kutatóközponti fôigazgatói és kutatóintézeti igazgatói

pályázatoknak az illetékes tudományos osztályok általi véleményeztetésével kapcsolatosan.
4.17.4. Elôkészíti a fôigazgatói és igazgatói megbízásokra vonatkozó javaslatot az AKT, valamint az Akadémia el-

nöke számára.
4.18. Az Akadémiai Ifjúsági Díjra, a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, valamint a kutatóhelyeket érintô, más díjakra és ki-

tüntetésekre vonatkozó javaslatokat gyûjti, döntésre elôkészíti.
4.19. Közremûködik az akadémiai bizottságok titkársági feladatainak ellátásában (így különösen a Könyv- és Folyóiratki-

adó Bizottság titkársági teendôinek ellátásában, a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság titkári teendôit a fôosztály
munkatársa látja el).

4.20 Ellátja az V. Fejezet 13. pontjában a fôosztály részére megállapított feladatokat.”
(2) Az MTA Titkárság Stratégiai-elemzési Fôosztálya megszûnik, ezért az SZMSZVII. Fejezet („A fôosztályok feladatköre”)

5. pontja („Stratégiai-elemzési Fôosztály”) hatályát veszti. A Jogi és Igazgatási Fôosztály számozása 6-ról az 5. sorszámra
változik, a VII. fejezetben felsorolt szervezeti egységek sorszáma jelen módosító rendelkezés hatályba lépését követôen
ennek megfelelôen módosul.

(3) Az SZMSZ VII. Fejezet („A fôosztályok feladatköre”) 6. pont („Jogi és Igazgatási Fôosztály feladatköre”) eredeti 6.1
pontjának elsô mondata a következôk szerint módosul:

„A fôosztály a jogi és igazgatási szakterületen döntéselkészítô, koordináló, ellenôrzô, információszolgáltató, szervezési
és nyilvántartási feladatokat végez.”

(4) Az SZMSZ VII. Fejezet („A fôosztályok feladatköre”) 6. pont („Jogi és Igazgatási Fôosztály feladatköre”) 6.2 pontja – az
eredeti számozás értelemszerû módosulásával – a következô b) ponttal egészül ki:
„b)akadémiai hatáskörben közremûködés az Akadémiát vagy annak költségvetési szerveit érintô jogszabálytervezetek

elôkészítésében, véleményezésében;”
(5) Az SZMSZ VII. Fejezetének („A fôosztályok feladatköre”) 6. pont („Jogi és Igazgatási Fôosztály feladatköre”) 6.2 pont-

jának eredeti f) alpontja az alábbiakkal egészül ki:
„a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. §-ának (5) bekez-
dése alapján a történelem kiemelkedô személyisége nevének cégnévként, valamint a felsôoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.rendelet 29/B. (3) bekezdése
alapján felsôoktatási intézmény neveként a történelem kiemelkedô személyisége nevének felsôoktatási intézmény ne-
veként történô feltüntetésével kapcsolatban az Akadémiára háruló feladatok ellátása, illetve koordinálása;”
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(6) Az SZMSZVII. Fejezet („A fôosztályok feladatköre”) 6. pont („Jogi és Igazgatási Fôosztály feladatköre”) 6.2 pont eredeti
h) alpontja („közremûködik az akadémiai jóléti intézmények általános és szakmai irányítási feladataiban”) hatályát veszti.

(7) Az SZMSZ VII. Fejezet („A fôosztályok feladatköre”) 6. pont („Jogi és Igazgatási Fôosztály feladatköre”) 6.3 pontjá-
nak e) alpontjában foglaltak hatályukat vesztik, helyükbe a következô rendelkezések lépnek:
„az akadémikusok kegyeleti ügyeinek intézése; az Akadémia Szociális Bizottsága és a Kitüntetési és Díjbizottság titkári
teendôinek ellátása;”

(8) Az SZMSZVII. Fejezet („A fôosztályok feladatköre”) 7. pont („Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztálya”) 7.1 pont f) alpontja
az alábbiak szerint módosul:
„f) a vonatkozó jogszabály alapján az Akadémia nevében kiadja a külföldi kutatók magyarországi munkavégzéséhez

szükséges igazolást;”
(9) Az SZMSZ VII. Fejezet („A fôosztályok feladatköre”) 7. pontja („Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztálya”) – az új fôosz-

tályi sorszámozás szerint jelezve – az alábbi ponttal egészül ki, az ezt követô pontok értelemszerû módosulásával:
„6.2 A 6.1 pontban meghatározott körben, vizsgálati, adatgyûjtô, javaslattevô, koordináló, elemzô és döntés-elôkészítô
tevékenységével a tudománypolitika területén segíti a kutatóhálózat szakmai munkáját, így különösen:

ellátja az EU tudománypolitikájából adódó teendôket;
stratégiát és elemzést készít a kutatóhálózat nemzetközi pályázati tevékenységére vonatkozóan.”

(10) Az SZMSZ VII. Fejezet („A fôosztályok feladatköre”) 8. pontja („Pénzügyi Fôosztály feladatköre”) 8.3 pontjának c)
pontjának a „konstruktív és” szövegrésze hatályát veszti.

(11) ATitkárság Pénzügyi Fôosztály „Pénzügyi Osztály” elnevezése „Fejezeti Pénzügyek Osztály”-ra változik, ezért az SZMSZ IV.
Fejezet („A Titkárság”) 2.1.7 pontjában, aVII. Fejezet („A fôosztályok feladatköre”) 8. 3 pontjában és az SZMSZ I. sz. mel-
lékletében a „Pénzügyi Osztály” jelen módosító rendelkezés hatálybalépésével „Fejezeti Pénzügyek Osztályá”-ra módosul.

(12) Az SZMSZ VII. Fejezet („A fôosztályok feladatköre”) 8. pontja („Pénzügyi Fôosztály feladatköre”) 8.3 pontjának c)
pontjának a „konstruktív és” szövegrésze hatályát veszti.

7. §

Az SZMSZ VII. Fejezet („A fôosztályok feladatköre”) 8. pontja („Pénzügyi Fôosztály feladatköre”) 8.3 pontjának c) pontjá-
nak a „konstruktív és” szövegrésze hatályát veszti.

8. §

(1) Az SZMSZ I/2009. sz. melléklete („Az MTA Titkárság szervezeti tagolódása”) hatályát veszti, helyébe a jelen határozat 1.
sz. függeléke szerinti szervezeti ábra lép.

(2) Az SZMSZ II/2009. sz. mellékletében („Magyar Tudományos Akadémia Titkársága szervezeti egységeinek engedélyezett
létszáma”) foglalt táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép:

„MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA TITKÁRSÁGA SZERVEZETI EGYSÉGEINEK
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA

9. §

Az MTA Titkárság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jelen módosítása 2010. június 16-án lép hatályba azzal, hogy az
SZMSZ ezen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

Szervezeti egységek 2010. június 16-tól

Felsôvezetôk (elnök, fôtitkár, fôtitkárhelyettes) 3

Testületi Titkárság 36 (2) *

Fôtitkári Titkárság 7

Kommunikációs Fôosztály 7

Kutatóintézeti Fôosztály 24 (1) *

Jogi és Igazgatási Fôosztály 22 (1) *

Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztálya 18

Pénzügyi Fôosztály 39

Ellenôrzési Fôosztály 8

Informatikai Fôosztály 7

Doktori Tanács Titkársága 10

Összes álláshely: 179



A dokumentumot a Vezetôi Kollégium tagjai a 40/2009. (IX. 8.) számú állásfoglalásukkal elfogadták.
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva a Vezetôi Kollégium 26/2010. (IV. 6.) sz. határozatával
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva a Vezetôi Kollégium 30/2010. (VI.15.) sz. határozatával

Jóváhagyom:

Pálinkás József s. k.
Budapest, 2009. szeptember 8.

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Budapest, 2009. szeptember 8.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. Fejezet
A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának

jogállása és feladatai

1. A Titkárság alapítása, adatai

1.1. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1949. évi XXVII. törvény hatálybalépésével a Magyar Tudományos Tanács
Titkársága jogutódjaként jött létre a Magyar TudományosAkadémia titkársági szervezete (késôbb: Központi Hivatal). Az
Akadémia hivatali szervezetérôl szóló 7/1990. (A. É. 1991.1.) MTA elnöki és fôtitkári együttes utasítás úgy rendelke-
zett, hogy azAkadémia hivatali szervezetére háruló feladatokat azAkadémia Központi Hivatala jogutódjaként azAkadémia
Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) látja el. A Titkárság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata
(F-249/42/2008. számon) 2008. május 15-én lépett hatályba. A Titkárság jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzat
(SZMSZ) kiadásakor hatályos Alapító Okirata (E-660/1/2009.) a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény 44. §-ának (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként, a 2009. évi XX.
törvénnyel módosított, a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) és az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, 2009. július 1-tôl lép hatályba.

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

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

MTA Titkárság Igazgatása
XXXIII. Fejezet 1. cím 1. alcím
államháztartási azonosító: 039398
törzskönyvi azonosító: 300201
szakágazat: 841107
adónyilvántartási szám: 15300203-1-41
elôirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-01447224-00000000
IBAN szám: HU23 1003 2000 0144 7224 0000 0000
feladatfinanszírozási elôirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-01447224-00050005
IBAN szám: HU31 1003 2000 0144 7224 0005 0005
VIP kártyafedezeti számla: 10032000-01447224-00070003
IBAN szám: HU84 1003 2000 0144 7224 0007 0003
Intézményi kártyafedezeti számla: 10032000-01447224-00060004
IBAN szám: HU09 1003 2000 0144 7224 00060004
MTA Doktori Tanács Titkársága
XXXIII. Fejezet 1. cím 2. alcím
államháztartási azonosító: 039947
törzskönyvi azonosító: 324656
szakágazat: 841115
adónyilvántartási szám: 15324652-1-41
elôirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-01744208-00000000
IBAN szám: HU61 1003 2000 0174 4208 0000 0000
Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
XXXIII. Fejezet 1. cím 3. alcím
államháztartási azonosító: 040035
törzskönyvi azonosító: 800013
szakágazat: 841115
elôirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-02020217-00000000
IBAN szám: HU57 1003 2000 0202 0217 0000 0000
MTA Köztestületi feladatok
XXXIII. Fejezet 1. cím 4. alcím
államháztartási azonosító: 273545
törzskönyvi azonosító: 800014
szakágazat: 841107



bankszámlaszám: 10032000-00289696
IBAN szám: HU96 1003 2000 0028 9696 0000 0000
VIP Kártyafedezeti számla: 10032000-00289696-00070003
IBAN szám: HU60 1003 2000 0028 9696 0007 0003
MTA Vagyonkezelô Szervezete
államháztartási azonosító: 213798
törzskönyvi azonosító: 329046
szakágazat: 841191
adónyilvántartási szám: 15329042-1-41
bankszámlaszám: 10032000-01483556-00000000
IBAN szám: HU71 1003 2000 0148 3556 0000 0000

1.6. Titkársághoz rendelt önállóan mûködô költségvetési szerv:
Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Titkársága

2. A Titkárság jogállása

A Titkárság fenntartó köztestülete, irányító szerve a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia); a Titkárság
jogi személy, gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan mûködô és gazdálkodó, kincstári körbe tartozó közhatalmi köztestületi
költségvetési szerv.

3. A Titkárság feladata

3.1. A Titkárság az Akadémia köztestületi feladatait szervezô, az Akadémia kutatóhálózatának és más intézményeinek egyes
igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenôrzési feladatait ellátó közhatalmi költségvetési szerv, amely
közhatalmi feladatai mellett kormányrendeletben meghatározott közszolgáltatási tevékenységet is végezhet.

3.2. A Titkárság alapvetô feladata az MTAtv.-ben, az Alapszabályban és az Ügyrendben megfogalmazott akadémiai felada-
tok ellátásában az Akadémia elnöke és fôtitkára tevékenységének elôsegítése, az Akadémia köztestületi szervei testületi
munkájának segítése. A Titkárság ellátja a fejezetet irányító szerv feladatai közül azokat, amelyekkel a fejezetet irányító
vezetô megbízza, így:
a) azAkadémia Közgyûlés által választott vezetôinek és köztestületi szerveinek munkáját támogatva elôsegíti az MTAtv.-

ben megfogalmazott akadémiai feladatok megvalósítását;
b) ellátja az Akadémia nemzetközi kapcsolataiból eredô adminisztratív feladatokat;
c) ellátja az Akadémia testületeinek mûködéséhez szükséges döntéseket elôkészítô, szervezô, összehangoló, végrehajtó

és ellenôrzô tevékenységet. Biztosítja a köztestületi tagok részére tagságukból eredô jogaik gyakorlásának feltételeit;
d) végrehajtja a Közgyûlés, a közgyûlési bizottságok, az Elnökség, aVezetôi Kollégium, annak állandó bizottságai, a Dok-

tori Tanács, a tudományos osztályok és bizottságok, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium mûkö-
désével kapcsolatos feladatokat;

e) biztosítja azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (a továbbiakban:AKT) és szakbizottságainak, valamint azAkadémiai
Kutatóhelyek Vezetôinek Tanácsa (a továbbiakban: AKVT) mûködési feltételeit, elôkészíti döntéseit és gondoskodik
végrehajtásukról. Kapcsolatot tart a kutatóhálózattal, és figyelemmel kíséri a kutatási feltételek meglétét;

f) elvégzi az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti gazdálkodással kapcsola-
tos feladatokat. Átruházott hatáskörben ellátja az Akadémia vagyonának kezelésébôl adódó gazdálkodási és képvise-
leti feladatokat;

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

3.3. A Titkárság az alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítô, kisegítô tevékenységek körébe tartozó feladatokat is ellát,
így pl.: az Európai Uniós pályázatok könyvvizsgálata azAkadémia és kutatóhelyei részére; közvetített szolgáltatások (te-
lefon- és postaköltség) elszámolása; az MTA doktora tudományos cím megszerzésére irányuló eljárás díjának és a Bolyai
János Kutatási Ösztöndíj pályázat díjának számlázása és a bevétel nyilvántartása; a köztestület mûködésével kapcsolatos
egyéb rendezvényekkel összefüggô nevezési, szakértôi, tanfolyami és regisztrációs díjak stb. számlázása, a bevételek nyil-
vántartása.

4. A Titkárság tevékenysége

4.1. A Titkárság alaptevékenységét meghatározó törvények:
a) A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény;
b) A kutatás-fejlesztésrôl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény;
c) A felsôoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény;
d) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény;
e) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
f) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény.
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4.2. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladatrend szerint:
75113-1 Országos hatáskörû szervek igazgatási tevékenysége
75181-2 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítô tevékenységek

4.3. A Titkárság alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a 2010. január 1. nap-
jától érvényes szakfeladatrend szerint:
68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

szakfeladat: 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetés

szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.10 Jogi tevékenység

szakfeladat: 691020 Egyéb jogi tevékenység
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi tevékenység

szakfeladat: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi tevékenység
70.10 Üzletvezetés

szakfeladat: 701000 Üzletvezetés
74.30 Fordítás, tolmácsolás

szakfeladat: 743000 Fordítás, tolmácsolás
82.10 Összetett adminisztratív szolgáltatás

szakfeladat: 821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

szakfeladat: 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítô üzleti szolgáltatás

szakfeladat: 829000 Egyéb kiegészítô gazdasági tevékenység
84.11 Általános közigazgatás

szakfeladat: 841181 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése
841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása
841183 Tudományos minôsítési folyamattal összefüggô tevékenységek
841184 Tudományos ösztöndíjak
84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása

szakfeladat: 841219 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlôségekkel, érdekképviselettel, kisebbségekkel,
egyházakkal összefüggô feladatok igazgatása és szabályozása

841230 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése
84.21 Külügyek

szakfeladat: 842135 Határon túli magyar tudományosság támogatása
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb felnôttoktatás
94.12 Szakmai érdekképviselet

szakfeladat: 949900 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
4.4. A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végez.

II. Fejezet
A Titkárság irányítása

1. Az elnök

Az elnök jogállása és irányítási jogosítványai

1.1. Az Akadémia tevékenységét a hatályos vonatkozó jogszabályokkal, így különösen az MTAtv. rendelkezéseivel össz-
hangban – a Közgyûlés döntéseinek és határozatainak megfelelôen – az Alapszabályban meghatározott módon az elnök
irányítja. Az Akadémia elnökét a hazai akadémikusok közül, a hazai akadémikusok javaslata alapján három évre a Köz-
gyûlés választja, az elnök tevékenységéért a Közgyûlésnek felel. Két Közgyûlés között az Akadémia döntéshozó testü-
lete az Elnökség.

1.2. Az MTAtv. 13. § (4) bekezdése alapján az elnököt a miniszteri illetménnyel azonos mértékû javadalmazás, valamint évente
40 munkanap szabadság illeti meg. Egyéb juttatásai tekintetében a központi államigazgatási szervekrôl, valamint



a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényben, továbbá az állami vezetôk és az ál-
lamigazgatási szervek köztisztviselôi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirôl szóló kormányrendeletben
foglaltakat kell megfelelôen alkalmazni. Az elnök jogállására az MTAtv.-ben nem szabályozott kérdésekben a köztiszt-
viselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell – az 1–4.§ a 8. §, a 15. § f) pontja, a 23–36. §,
az 50–56. § valamint a VII. és VIII. Fejezetben foglaltak kivételével – megfelelôen alkalmazni.

1.3. Az elnök képviseli az Akadémiát, és gondoskodik a Közgyûlés döntéseinek végrehajtásáról. Feladatai egy részének el-
látásával – a Közgyûléssel szemben fennálló felelôsségének fennmaradása mellett – idôlegesen a fôtitkárt vagy az alel-
nököket is megbízhatja. Az elnök képviseleti jogát – figyelemmel a III. Fejezet 1. 3 pontjában foglaltakra is – eseti vagy
állandó jelleggel azAkadémia fôtitkárára, fôtitkárhelyettesére, az alelnökökre, valamint a Titkárság vezetô beosztású köz-
tisztviselôjére átruházhatja. A képviseleti jog gyakorlásának és átruházásának részletes szabályait az elnök külön ren-
delkezésben határozhatja meg. Az Akadémia elnöke vagyongazdálkodási ügyekben – külön rendelkezéssel – a Va-
gyonkezelô Szervezetet is felruházhatja az Akadémia képviseletében történô eljárásra.

1.4. Az elnök az Akadémia mint központi költségvetési fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetôje, az MTAtv.-
ben meghatározottak szerint azAkadémia vagyona tekintetében gyakorolja azAkadémiát megilletô tulajdonosi jogokat.
Az elnök irányítja az Akadémia mint központi költségvetési fejezet költségvetése tervezésének és végrehajtásának fel-
adatait. E feladatai során a fôtitkár közremûködésével gondoskodik a költségvetési tervezés elôkészítésérôl, figyelem-
mel kíséri a tervezés folyamatának alakulását, és tárgyal a Kormány, az Országgyûlés és a minisztériumok illetékesei-
vel. Az elnök gyakorolja a külön jogszabályban meghatározott költségvetési irányítási jogokat, amelyeket (vagy azok
meghatározott részét) a fôtitkárra átruházhatja.

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

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

káltatói jogokat, amelyeket a TitkárságAlapító Okirata, illetve az abban foglalt felhatalmazás alapján kiadott külön ren-
delkezés szerint átruházhat.

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

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

Kollégiumban képviselik a köztestület tudományági részeit.

Az elnök feladat- és hatáskörei

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

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

vezetôjének kinevezése (megbízása) és felmentése (megbízásának visszavonása);
b) azAkadémia által alapított költségvetési szervek gazdasági vezetôjének kinevezése (megbízása) és felmentése (meg-

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

meghatározása;
d) Titkárság és az akadémiai költségvetési szervek Alapító Okiratának kiadása;
e) aVagyonkezelô Testület véleményének ismeretében döntés az akadémiai vagyon értékesítésérôl; azAkadémia ingó-

vagy ingatlanvagyonának elidegenítésérôl, megterhelésérôl 50 millió forint értékhatár felett a Közgyûlés, az 50 mil-
lió forint értéket el nem érô elidegenítés, megterhelés esetén az Elnökség tájékoztatása;

f) az Alapszabályban meghatározott kivételekkel a Közgyûlés összehívása;
g) Vezetôi Kollégium határozatainak, állásfoglalásainak (véleményeinek) jóváhagyása;
h) meghatározott feladatok ellátására állandó vagy eseti bizottságok létrehozása;
i) az Akadémia nevét viselô megyei tudományos testület megalakulásának jóváhagyása;
j) kutatócsoportok létrehozása, és kutatócsoportok megszûnésével kapcsolatos feladatok ellátása;
k) az Akadémia által alapított magyar és idegen nyelvû folyóiratok alapítói jogainak gyakorlása;
l) akadémiai jóléti intézmények Szervezeti és Mûködési Szabályzatának jóváhagyása.

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

költségvetési javaslata és a költségvetési beszámoló (zárszámadás) elkészítésének munkáját, figyelembe véve a tu-

264 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 2010. július 30.



2010. július 30. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 265

dományos osztályok tudományos-szakmai értékelését, a Vezetôi Kollégium, a Vagyonkezelô Testület és az AKT vé-
leményét;

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

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

d) szükség esetén kezdeményezi és engedélyezi – a vonatkozó jogszabályi elôírásoknak megfelelôen – az akadémiai
költségvetési fejezeten belül a címek közötti átcsoportosítást, és engedélyezi a címen belüli átcsoportosításokat;

e) irányítja a Titkárság szervezetében mûködô Vagyonkezelô Szervezetet.
1.15. Az Akadémia vagyona tekintetében az elnök gondoskodik a Közgyûlés, az Elnökség és a Vezetôi Kollégium döntései-

nek operatív végrehajtásáról. Az elnök a vonatkozó jogszabályokban, és az Alapszabályban foglaltak szerint dönt a va-
gyon megszerzésérôl és megterhelésérôl, továbbá – figyelemmel e Fejezet 1.13 e) pontjára – a vagyon értékesítésérôl.

1.16. Az elnök ellátja a belsô ellenôrzés fejezeti szintû irányítását, a Titkárság és az akadémiai költségvetési szervek belsô el-
lenôrzését végzô ellenôrzési szervezet (Ellenôrzési Fôosztály) irányítását.Az elnök gondoskodik a Titkárság Belsô Kont-
rollrendszerének kialakításáról és hatékony mûködtetésérôl.

1.17. Az elnök – az alelnökök, a fôtitkár és a fôtitkárhelyettes segítségével – gondoskodik az Országgyûlés számára készülô
beszámoló és a Kormány számára készülô éves tájékoztató összeállításáról, az Országgyûlés számára készített beszámoló
koncepciójának a Közgyûlés elé terjesztésérôl. Az elnök gondoskodik továbbá e dokumentumoknak az Elnökség által
történt elfogadása után az Országgyûléshez, illetôleg a Kormányhoz való benyújtásáról.

1.18. Az elnök kiadmányozza az MTAtv.-ben, a külön jogszabályokban, az Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében, to-
vábbá egyéb akadémiai szabályozásokban hatáskörébe utalt, egyedi meghatározott tárgyban (meghatározott szervi/sze-
mélyi körre) kötelezô, illetve az irányítása alá tartozó szervekre, személyekre vonatkozó általános szabályokat tartalmazó,
külön rendelkezés szerinti, meghatározott formájú normatív döntéseket. Elôbbieken túl az elnök meghatározott formát
nem igénylô normatív döntést hoz (engedélyez stb.) és irányítási jogát egyéb módon gyakorolja; javaslatot tesz; állás-
foglalást (véleményt) alkot és tájékoztatást ad; jóváhagyási és hozzájárulási jogot stb. gyakorol.

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

1.20. Az MTAtv. és azAkadémiaAlapszabályának eltérô rendelkezése hiányában jóváhagyja az akadémiai költségvetési szer-
vek Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

1.21. Az elnök engedélyezi a fôtitkár, a fôtitkárhelyettes és a Titkárság fôosztályvezetô beosztású munkatársainak hivatalos
külföldi útjait.

2. A fôtitkár

A fôtitkár jogállása és irányítási jogosítványai

2.1. A fôtitkár – a Közgyûlés határozataival és az elnök iránymutatásaival összhangban – az Alapszabályban meghatározott
módon mûködteti a titkársági szervezetet, ezen keresztül ellátja a kutatóhálózat adminisztratív irányítását. A fôtitkár te-
vékenységérôl, kiemelten a kutatóhálózat mûködésérôl és eredményeirôl minden évben beszámol a Közgyûlésnek.

2.2. AzAkadémia fôtitkárát a hazai akadémikusok közül, a hazai akadémikusok javaslata alapján három évre a Közgyûlés vá-
lasztja. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya a Titkársággal a közjogi tisztségviselô megválasztásával jön létre,
amelyet a tisztségviselô-választó Közgyûlés levezetô elnöke és a Közgyûlés jegyzôkönyv-hitelesítôi által kiállított és alá-
írt okirat igazol.

2.3. Az MTAtv. 13. § (4) bekezdése alapján a fôtitkárt az államtitkári illetménnyel azonos mértékû javadalmazás, valamint
évente 40 munkanap szabadság illeti meg. Egyéb juttatásai tekintetében a központi államigazgatási szervekrôl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényben, továbbá az állami vezetôk és az ál-
lamigazgatási szervek köztisztviselôi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirôl szóló kormányrendeletben fog-
laltakat kell megfelelôen alkalmazni. A fôtitkár jogállására az MTAtv.-ben nem szabályozott kérdésekben a köztisztvise-
lôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) rendelkezéseit kell – az 1–4.§ a 8. §, a 15. § f)
pontja, a 23–36. §, az 50–56. § valamint a VII. és VIII. Fejezetben foglaltak kivételével – megfelelôen alkalmazni.

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

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

2.6. A fôtitkárt munkájában a fôtitkárhelyettes segíti, és a fôtitkárt szabadsága, akadályoztatása esetén helyettesíti.



A fôtitkár feladat- és hatáskörei

2.7. A fôtitkár alapfeladata, hogy az MTAtv., az Alapszabály és az Ügyrend, a Közgyûlés határozatai, valamint az elnök
iránymutatásának keretei között mûködtesse a Titkárságot, és azon keresztül irányítsa az Akadémia köztestületi és inté-
zethálózati adminisztrációjának mûködését.

2.8. A fôtitkár eredeti hatáskörében eljárva
a)közremûködik az Országgyûlés részére készülô beszámoló, és a Kormány részére készülô tájékoztató kidolgozásában,

összeállításában és az országgyûlési beszámoló koncepciójának Közgyûlés elé terjesztésében;
b) részt vesz az Akadémia egész mûködését érintô tudománypolitikai elvek, programok kialakításában;
c) részt vesz a Közgyûlés határozatainak végrehajtásában;
d) az elnök iránymutatása szerint gondoskodik az Akadémia Titkárságán a külön jogszabály szerinti belsô kontroll-

rendszerek megszervezésérôl, és évente – a költségvetési beszámoló keretében – számot ad a belsô kontrollok mûkö-
désérôl;

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

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

(költségvetési irányítási) és munkáltatói jogokat;
b) az elnökkel történô egyeztetési kötelezettséggel ellátja azAkadémia véleményének államtitkári szintû államigazgatási

képviseletét; eredeti feladat- és hatáskörében eljárva, illetve az elnök általi egyedi felkérés alapján képviseli az Aka-
démiát külsô testületek, szervek és személyek elôtt;

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

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

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

ben jelen szabályzat alapján az nem állapítható meg pontosan.
2.10. A fôtitkár az MTAtv.-ben, a külön jogszabályokban, azAkadémiaAlapszabályában és Ügyrendjében, továbbá egyéb aka-

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

3. A fôtitkárhelyettes

A fôtitkárhelyettes jogállása és irányítási jogosítványai

3.1. A fôtitkárhelyettes alapfeladata a fôtitkár munkájának segítése, konkrét feladatait a fôtitkár határozza meg. A fôtitkár és
a fôtitkárhelyettes munkamegosztásának állandó elemeit a Vezetôi Kollégium határozatba foglalhatja. Eseti feladatok el-
látására a fôtitkárhelyettest az elnök vagy a fôtitkár kérheti fel.

3.2. AzAkadémia fôtitkárhelyettesét a hazai akadémikusok közül, a hazai akadémikusok javaslata alapján három évre a Köz-
gyûlés választja. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya a Titkársággal a közjogi tisztségviselô megválasztásával
jön létre, amelyet a tisztségviselô-választó közgyûlés levezetô elnöke és a közgyûlés jegyzôkönyv-hitelesítôi által kiállí-
tott és aláírt okirat igazol.

3.3. Az MTAtv. 13. § (4) bekezdése alapján a fôtitkárhelyettest a szakállamtitkári illetménnyel azonos mértékû javadalmazás,
valamint évente 40 munkanap szabadság illeti meg. Egyéb juttatásai tekintetében a központi államigazgatási szervekrôl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényben, továbbá az állami vezetôk
és az államigazgatási szervek köztisztviselôi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirôl szóló kormányrende-
letben foglaltakat kell megfelelôen alkalmazni. A fôtitkárhelyettes jogállására az MTAtv.-ben nem szabályozott kérdé-
sekben a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) rendelkezéseit kell – az
1–4.§, 8. §, a 15. § f) pontja, a 23–36. §, az 50–56. § valamint a VII. és VIII. Fejezetben foglaltak kivételével – megfele-
lôen alkalmazni.
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A fôtitkárhelyettes feladat- és hatáskörei

3.4. Az elnök, illetve a fôtitkár állandó vagy eseti megbízása alapján azok nevében eljár, képviseli az Akadémiát külsô testü-
letek, szervek és személyek elôtt.

3.5. Segíti az elnököt és a fôtitkárt az országgyûlési beszámoló és a Kormány számára készülô éves tájékoztató összeállításá-
ban, illetve az országgyûlési beszámoló koncepciójának Közgyûlés elé terjesztésében.

3.6. Részt vesz azon testületek munkájában, amelyeknek az MTAtv., illetve az Alapszabály alapján vezetôje vagy tagja.
3.7. A fôtitkárhelyettes az MTAtv.-ben, a külön jogszabályokban, az Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében, továbbá

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

3.8. A fôtitkárhelyettes helyettesíti a fôtitkárt annak szabadsága, illetve akadályoztatása esetén.
3.9. A fôtitkárhelyettes ellátja az Akadémiai Érdekegyeztetô Tanácsban az Akadémia Titkársága tárgyalócsoportjának ügyvi-

vôi feladatait.

III. Fejezet
A Titkárság munkatársainak általános feladatai

1. Fôosztályvezetôk

1.1. A Titkárság fôosztályvezetôi a vezetésük alá rendelt szervezeti egység munkájának felelôs irányítói.
1.2. A fôosztályvezetôk általános feladatai közé tartozik, hogy az irányításuk alatt álló szervezeti egységnél

a) megszervezzék és irányítsák a vonatkozó jogszabályok, a Közgyûlés, az elnök, a fôtitkár és a fôtitkárhelyettes, vala-
mint az akadémiai testületek döntéseibôl (határozataiból, rendelkezéseibôl stb.) adódó feladatok tervszerû, szakszerû
és gazdaságos, határidôre történô végrehajtását, valamint a végrehajtás ellenôrzését;

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

c) szorgalmazzák maguk és munkatársaik szakmai és idegen nyelvi ismereteinek állandó továbbfejlesztését;
d) meghatározzák a vezetôi ellenôrzés eszközeit, különösen az irányításuk alá tartozó vezetôk és munkatársak rendsze-

res és eseti beszámoltatásának eljárási szabályait a feladatok meghatározásáról és teljesítésérôl, az intézkedések vég-
rehajtásáról, továbbá a munkafolyamatba épített ellenôrzés módját.

1.3. A fôosztályvezetôk hatáskörébe tartozik, és munkaköri kötelességük:
a) kapcsolattartás mûködési területüknek megfelelôen a központi államigazgatási szervek, kormányhivatalok, akadémiai

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

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

jogszabályban (különösen az MTAtv-ben), illetve egyéb szabályozásokban elôírt feladatok hatékony, szakszerû vég-
rehajtása érdekében;

d) javaslattétel az általuk vezetett szervezeti egység felépítésére és mûködésére, illetve ezek módosítására;
e) javaslattétel a titkársági munkatervnek a fôosztályt érintô részeire, felelôsség a munkatervben foglaltak végrehajtásá-

ért;
f) fôosztályi ügyrend elkészítése (javaslattétel annak módosítására), felelôsség a fôosztálynak az ügyrendben foglaltak

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

által jóváhagyott hatásköri rendnek megfelelôen;
h) átruházott hatáskörben az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkatársai feletti munkáltatói jogok gyakorlása, a

munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó külön elnöki rendelkezésben foglaltak szerint.

2. Fôosztályvezetô-helyettesek

Az arra kijelölt fôosztályvezetô-helyettes helyettesíti a fôosztályvezetôt annak távollétében (szabadsága, akadályoztatása ese-
tén), illetve a fôosztályvezetô egyedi kijelölése alapján más esetekben. A fôosztályvezetô-helyettes a fôosztályvezetô által
meghatározott munkamegosztás alapján, szakterületének megfelelôen részt vesz a fôosztály irányításában, ellátja a hatáskörébe
utalt feladatokat.



3. Osztályvezetôk

3.1. Az osztályvezetô felelôs a vezetése alatt álló szervezeti egység mûködéséért. A fôosztályvezetô rendelkezései szerint
megszervezi, és szakterületén irányítja a vezetése alatt álló egységre tartozó feladatok tervszerû, szakszerû és gazdaságos,
határidôre történô végrehajtását, valamint a végrehajtás ellenôrzését.

3.2. A fôosztályvezetô rendelkezése szerint helyettesíti a fôosztályvezetôt.
3.3. Az osztályvezetôt távollétében (szabadsága, akadályoztatása esetén) az általa megbízott köztisztviselô (munkatárs) he-

lyettesíti, aki ellátja azokat a halaszthatatlan teendôket, amelyek az osztály zavartalan mûködéséhez szükségesek, illetve
amelyekkel az osztályvezetô egyedileg megbízza.

4. Tudományos titkárok

4.1. A tudományos titkárok az Akadémia elnöke, alelnökei, és az illetékes osztályelnök elvi irányításával a Testületi Titkár-
ság vezetôjének felügyeletével ellátják a tudományos osztályok mûködésével összefüggô szakmai, szervezési és nyil-
vántartási feladatokat.

4.2. A tudományos titkárok elvégzik azokat a feladatokat, amelyekkel esetenként az Akadémia elnöke, alelnökei, az illetékes
tudományos osztály elnöke és a Testületi Titkárság vezetôje ôket megbízza, illetve amelyek végrehajtására utasítja, továbbá
amelyeket a tudományos osztály ügyrendje részére megállapít.

4.3. A tudományos titkárok osztályvezetô besorolású köztisztviselôk.

5. Köztisztviselôk, ügykezelôk és munkavállalók

5.1. A köztisztviselôk munkaköri leírásuk alapján, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, személyes felelôsséggel inté-
zik a munkakörükbe tartozó, valamint a vezetôk által szakterületük alapján reájuk bízott ügyeket.

5.2. A köztisztviselôk a fôosztályvezetô megbízása, felhatalmazása alapján önállóan és személyes felelôsséggel végzik a mun-
kakörükhöz tartozó ügyekben a szervezô és ellenôrzési feladatokat, koordinálják a belsô és a külsô kapcsolatokat.

5.3. A köztisztviselôknek ismerniük kell szakterületüket, az akadémiai feladatokat, az ügyintézés általános szabályait, a mun-
katerületükre vonatkozó hatályos jogszabályokat, a szervezeti egység munkáját érintô akadémiai, titkársági rendelkezé-
seket stb.

5.4. A köztisztviselô részére fôszabályként csak közvetlen felettese adhat utasítást. Ha az Akadémia valamely vezetôje – jog-
szabály, azAkadémiaAlapszabálya és Ügyrendje, vagy jelen Szervezeti és Mûködési szabályzat alapján – közvetlenül uta-
sítja ôt, errôl az utasított köztisztviselônek közvetlen felettesét egyidejûleg, ha ez nem lehetséges, utólag tájékoztatnia
kell.

5.5. Az ügykezelôk, valamint a munkavállalók a felettesük által számukra meghatározott, munkakörükbe tartozó feladatokat
kötelesek ellátni.

5.6. A köztisztviselôk, ügykezelôk és munkavállalók – a jogszabályok és az akadémiai belsô szabályzások keretei között – jo-
gosultak érdekképviseleti szervhez csatlakozni, véleményt nyilvánítani, munkaszervezéssel, feladatellátással kapcsolatos
kérdésekben javaslatot tenni, információt kérni.

5.7. A köztisztviselô illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényekrôl, információkról, amelyek
feladatainak ellátása során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, azAkadémia vagy annak költségvetési szerve,
bármely munkatársa vagy külsô személy számára hátrányos, vagy jogellenesen elônyös következményekkel járna.

5.8. A köztisztviselô feladatainak ellátása során a személyes adatok védelmére és a közérdekû adatok nyilvánosságára vonat-
kozó jogszabályok szerint köteles eljárni.

6. A Titkárság döntés-elôkészítési rendszere, testületi értekezletek

Állandó és eseti bizottságok

6.1. Meghatározott irányítási feladatok ellátásának elôsegítése érdekében azAkadémia elnöke véleményezô, javaslattevô, dön-
tés-elôkészítô feladattal állandó és eseti bizottságokat hozhat létre.

Stratégiai Tanácsadó Testület

6.2. Az elnök munkáját az Akadémia tevékenységét és mûködését hosszú távon és alapjaiban meghatározó döntések megho-
zatalában az MTAtv.-ben és azAkadémiaAlapszabályában meghatározottak szerint a Stratégiai Tanácsadó Testület segíti.
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Fôtitkári Értekezlet

6.3. A Titkárság egészét érintô irányítási, vezetôi döntések elôkészítése, az akadémiai elôterjesztések, jelentések stb. megvi-
tatása, valamint a titkársági munka megszervezésének, rendszeres áttekintésének és értékelésének elôsegítése érdekében
a fôtitkár – a fôosztályvezetôk, illetve a fôtitkár által esetileg meghívottak részvételével – Fôtitkári Értekezletet tart.

6.4. A Fôtitkári Értekezlet – az elsôhelyi felelôs szervezeti egység kijelölésével – készíti elô az Elnökség és a Vezetôi Kollé-
gium döntéseit (e körben összegyûjti és rendszerezi a döntés meghozatalához szükséges adatokat, információkat, valamint
elôkészíti a vonatkozó dokumentumokat). Az elsôhelyi felelôs szervezeti egység kijelölésével egyidejûleg meghatároz-
ható az elsôhelyi szakmai felelôs szervezeti egység, személy.

6.5. Amennyiben a Fôtitkári Értekezlet elé terjesztendô javaslatot, döntéstervezetet stb. valamely más testületnek (Vagyonke-
zelô Testület, Felügyelô Testület stb.) is meg kell vitatnia, az elsôhelyi felelôsként (ha van, elsôhelyi szakmai felelôsként)
kijelölt szervezeti egység felelôssége a testületi megvitatási kötelezettség tényérôl jelzéssel élni az illetékes testület felé.
Amennyiben a Fôtitkári Értekezleten kijelölt határidôig az illetékes testület nem ülésezik, vagy az ügyet nem tárgyalja, a
felelôs szervezeti egység köteles ezt a fôtitkár felé haladéktalanul jelezni.

6.6. A Fôtitkári Értekezlet döntéseit állásfoglalás, vélemény formájában hozza meg.

Szervezeti egységek értekezletei

6.7. A fôosztályok vezetôi kötelesek a Fôtitkári Értekezlet döntéseirôl, az ott meghatározott, a fôosztályt érintô feladatokról
az irányításuk alá tartozó szervezeti egység munkatársait tájékoztatni (a fôosztályvezetô által meghatározott rendben, pl.
fôosztályi értekezlet keretében).

IV. Fejezet
A Titkárság

1. A Titkárság szervezeti tagozódása

A Titkárság fôosztályokra, titkárságokra, osztályokra és irodára tagolódik.

2. A Titkárság szervezete

2.1. A Titkárság szervezeti egységei
2.1.1. Testületi Titkárság

– Elnöki Titkárság
– Alelnöki Titkárság
– Szervezési és Területi Titkárság
– Tudományos osztályok titkárságai:

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Titkársága
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya Titkársága
III. Matematikai Tudományok Osztálya Titkársága
IV. Agrártudományok Osztálya Titkársága
V. Orvosi Tudományok Osztálya Titkársága

VI. Mûszaki Tudományok Osztálya Titkársága
VII. Kémiai Tudományok Osztálya Titkársága
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya Titkársága
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Titkársága
X. Földtudományok Osztálya Titkársága
XI. Fizikai Tudományok Osztálya Titkársága

– Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) Titkársága
– Határon Túli Magyarok Titkársága

2.1.2. Fôtitkári Titkárság
2.1.3. Kommunikációs Fôosztály
2.1.4.. Kutatóintézeti Fôosztály
2.1.5. Jogi és Igazgatási Fôosztály

– Jogi Osztály
– Humánpolitikai Osztály
– Ügyiratkezelô Iroda



2.1.6. Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztálya
– World Science Forum (WSF) Titkársága
– HunASCO Iroda

2.1.7. Pénzügyi Fôosztály
– Fejezeti Pénzügyek Osztálya
– Vagyongazdálkodási Osztály
– Gazdasági Osztály
– Nemzetközi Pénzügyek Osztálya

2.1.8. Ellenôrzési Fôosztály
2.1.9. Informatikai Fôosztály
2.1.10.Doktori Tanács Titkársága

2.2. A szervezeti egységek feladatkörét a VII. Fejezet, míg részletes feladataikat ügyrendjük tartalmazza. A Titkárság szerve-
zeti felépítését jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzat melléklete tartalmazza.

2.3. A Titkárságon az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök:
a) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) bekezdésének b), c), d),

e) pontja alapján évente vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:
– a fôtitkár,
– a fôtitkárhelyettes,
– a fôosztályvezetô,
– a Pénzügyi Fôosztály fôosztályvezetô-helyettese és osztályvezetôje,
– a belsô ellenôr:
– az MTA Titkárság belsô ellenôrzését végzô köztisztviselô (Ellenôrzési Fôosztály)
– az akadémiai köztestületi költségvetési szervek, kutatóhelyek és egyéb akadémiai intézmények felügyeleti költ-

ségvetési ellenôrzésére kötelezett köztisztviselô (Ellenôrzési Fôosztály)
b) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdésének b) pontja

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

c) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdésének c) pontja
alapján ötévente vagyonnyilatkozat tételére kötelezett:
– a fôosztályvezetô-helyettes,
– az osztályvezetô.

2.4. A Titkárságon a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás alapján az Akadémia elnöke, illetve a külön rendelkezés szerinti átruházott jogkörében az Akadémia fôtitkára szak-
mai tanácsadói, illetve szakmai fôtanácsadói címet adományozhat a Titkárság szervezetében közszolgálati jogviszonyban
álló köztisztviselôknek.Az adományozható kétféle cím együttesen legfeljebb a Titkárság felsôfokú iskolai végzettségû köz-
tisztviselôi létszámának 20%-a lehet.

2.5. Az Akadémia elnöke, illetve a külön rendelkezés szerint átruházott hatáskörben az Akadémia fôtitkára a tartósan kie-
melkedô munkát végzô felsôfokú iskolai végzettségû, közigazgatási szakvizsgával rendelkezô köztisztviselônek címze-
tes vezetô-tanácsosi, címzetes fôtanácsosi, címzetes vezetô-fôtanácsosi, a középiskolai végzettségû köztisztviselônek cím-
zetes fômunkatársi címet adományozhat.

2.6. A fenti 2.4 és 2.5 pont szerinti címek adományozásának eljárási rendjével kapcsolatban azAkadémia elnöke további rész-
letszabályokat határozhat meg.

V. Fejezet
A Titkárság mûködési szabályai

1. Az ügyintézés alapelvei

1.1. A Titkárság szervezeti egységei feladataik ellátása során, a Titkárság zavartalan mûködése érdekében – tekintettel ezen
Fejezet 4. pont 4.1 alpontjában foglaltakra is – kötelesek szorosan és szervezetten együttmûködni, közvetlenül kapcsola-
tot tartani, és egymást a szükséges tájékoztatás megadásával, adatok szolgáltatásával, valamint minden egyéb módon köl-
csönösen segíteni.

1.2. Az ügyintézés során a jelen szabályzatban, az egyéb akadémiai szabályozásokban és a munkaköri leírásokban foglaltak
szerint, az Akadémia vezetôivel és illetékes testületi szerveivel együttmûködve kell eljárni.

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

1.4. Az ügyintézésre vonatkozó elôírásokat minden munkatársnak ismernie és alkalmaznia kell.
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2. Az ügyintézés általános szabályai

2.1. Az ügy elintézéséért elsôdlegesen az a szervezeti egység felelôs (elsôhelyi felelôs szervezeti egység), amelynek a fel-
adat tényleges elvégzése és/vagy koordinálása jogszabály, az állami irányítás egyéb jogi eszköze, jelen Szervezeti és
Mûködési Szabályzat, vagy egyéb akadémiai szabályozás alapján a hatáskörébe tartozik. E Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatban meghatározott esetekben, továbbá az Akadémia elnökének és fôtitkárának kijelölése esetén az ügy elintézé-
sében szakmai felelôs, felelôsök (szakmai felelôs szervezeti egység) is részt vesznek. Több szakmai felelôs esetén meg-
határozható az elsôhelyi szakmai felelôs.

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

2.3. Az ügyintézés határideje általában 15 munkanap, amelyet az ügyiratnak az ügyintézôhöz érkezése napjától kell számí-
tani. Az ügy fontosságára tekintettel az illetékes vezetô ennél rövidebb, illetôleg indokolt esetben hosszabb elintézési ha-
táridôt is megállapíthat. Jogszabályban megállapított határidô esetén a jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

2.4. Az államigazgatási egyeztetés keretében megküldött elôterjesztések tekintetében az azokban megjelölt határidônek meg-
felelôen kell eljárni.

2.5. A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszervezni, hogy minden ügy elintézéséért, illetôleg annak elmulasztá-
sáért felelôs személy megállapítható legyen.

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

2.7. Az ügy érdemi elintézésével összefüggô – közvetlen munkakapcsolatok keretében létrejött – egyeztetéseket és megálla-
podásokat, ha azokról közös jegyzôkönyv, emlékeztetô nem készült, az elôzô bekezdésben foglaltak szerint kell rögzíteni.

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

2.9. A Titkárság munkatársai kötelesek az ügyintézés során a tudomásukra jutott államtitkot, szolgálati titkot és üzleti titkot
megôrizni. Államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó ügyiratot a titkos ügykezelésre vonatkozó szabályok megtartá-
sával kell intézni, külföldre vinni vagy küldeni az erre vonatkozó külön szabályok szerint lehet.

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

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

3. Együttmûködés a köztestületi szervekkel

3.1. Két Közgyûlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete. Az Elnökség döntési jogkörét, mûködési rendjét
és azt, hogy az Elnökség mely döntési jogköreit adhatja át a Vezetôi Kollégiumnak, az Alapszabály tartalmazza. Az El-
nökség a döntéseiért a Közgyûlésnek tartozik felelôsséggel.

3.2. Az Alapszabály 42. §-ában foglaltak szerint a Vezetôi Kollégium az Elnökség döntéseit elôkészítô testület, amely köz-
remûködik az Akadémia és az akadémiai kutatóhálózat operatív irányítását igénylô feladatok végrehajtásában. A Veze-
tôi Kollégium – határozat, állásfoglalás, vélemény formájában – döntést hoz mindazokban a kérdésekben, amelyek az
MTAtv. és az Alapszabály alapján hatáskörébe tartoznak, illetve amit az Elnökség és a Közgyûlés a Vezetôi Kollégium
döntési jogkörébe utal.

3.3. A Kutatóintézeti Fôosztály a tudományos osztályokkal rendszeresen együttmûködik.
3.4. A Kutatóintézeti Fôosztály vezetôje, illetve helyettesei a tudományos osztály elnökének meghívására részt vesznek a tu-

dományos osztály ülésein, hogy ott kérésre tájékoztatást adjanak a fôosztály tevékenységérôl, a megtett vagy tervezett
intézkedésekrôl.

3.5. A Kutatóintézeti Fôosztály vezetôje a feladattól függôen tájékoztatja a tudományos osztályokat az akadémiai kutatóin-
tézetek, valamint mindazon, a fôosztály koordinációs tevékenységéhez tartozó szervezetek munkájáról, amelyek a tu-
dományos osztályok tevékenységét érintik.

3.6. A Kutatóintézeti Fôosztály vezetôje a tudományos osztályok tudományos titkárait – a napirendtôl függôen, szükség ese-
tén – meghívja a fôosztály munkaértekezleteire.

3.7. A Pénzügyi Fôosztály vezetôje részt vesz, és elôterjesztéseket tehet a Vagyonkezelô Testület ülésén. Vagyongazdálko-
dással és vagyonhasznosítással kapcsolatos ügyben egyebekben a Vagyonkezelô Testülethez elôterjesztést azAkadémia
elnökének eseti felhatalmazása (kijelölése) alapján a Titkárság fôosztályvezetô beosztású munkatársa tehet. Az elôter-
jesztést a kijelölt személy a Pénzügyi Fôosztály vezetôjével egyezteti.

3.8. A funkcionális fôosztályok tevékenységük ellátása során rendszeres kapcsolatot tartanak a tudományos osztályokkal.
3.9. AzAkadémia támogatja azAkadémiával társult, külön alapszabállyal rendelkezô önálló szervezetet, a Széchenyi Irodalmi

és Mûvészeti Akadémiát, amelynek adminisztratív feladatait annak titkársága látja el. A kapcsolatot mindkét rész-



rôl két-két delegátus tartja; a kapcsolattartás szabályait és az együttmûködés rendjét a Magyar TudományosAkadémia el-
nöke, és a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia elnöke együttesen alakítja ki. Az Akadémia részérôl két tagot há-
roméves idôszakra az elnök jelöl ki. A Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia tájékoztatja tevékenységérôl az Aka-
démia Közgyûlését.

4. A fôosztályok együttmûködése és kapcsolattartása

4.1. A fôosztályok tevékenységüket egymással szoros együttmûködésben, mellérendelten végzik. Az együttmûködést elsô-
sorban az adott feladat ellátásáért a munkaterv szerint elsô helyen felelôs fôosztálynak kell kezdeményeznie.Az egyes fô-
osztályok feladatkörébe tartozó, de más fôosztályok feladatkörét is érintô ügyekben az érdekelt fôosztályok bevonásával
kell eljárni. Az ennek során felmerült vitás kérdésekben a közös álláspont kialakítását egyeztetés útján kell megkísérelni.
Ha ez nem vezet eredményre, a vitás ügyet a fôtitkárhoz kell döntésre felterjeszteni.

4.2. A Titkárság szervezeti egységei a sajtó-kommunikációjukat a Kommunikációs Fôosztály közremûködésével végzik,
amelynek elôsegítése érdekében a tudományos intézmények és programok eredményeirôl folyamatosan tájékoztatást kül-
denek a Kommunikációs Fôosztály számára.

4.3. A Titkárság szervezeti egységei – a Határon Túli Magyarok Titkársága kivételével – a nemzetközi ügyek vonatkozásában
jelentkezô egyes feladatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztályának közremûködésével oldják meg.

4.4. A Kutatásszervezési Intézettel (a továbbiakban: KSZI) – a közös feladatok vonatkozásában – a Titkárság fôosztályai köz-
vetlenül tartják a kapcsolatot.

5. Kapcsolattartás a külsô szervekkel

5.1. A szervezeti egységek a külsô szervekkel való hivatalos érintkezésben a hatáskörükbe tartozó vagy külön megbízás alap-
ján hatáskörükbe utalt ügyekben – a III. Fejezet 1. pontjában foglaltak szerint – jogosultak eljárni. Ennek során más szer-
vezeti egységek feladatkörét is érintô ügyekben az érdekelt szervezeti egységek bevonásával, tájékoztatásával járnak el.
Elôkészítô vagy tájékozódó jelleggel bármely szervezeti egység vezetôje – külön egyeztetés nélkül is – eljárhat a fel-
adatkörébe tartozó ügyekben akkor is, ha a végleges állásfoglalás más szervezeti egység feladatkörébe tartozik. Ilyen ese-
tekben kötelezô a feladatok szerint illetékes szervezeti egység haladéktalan tájékoztatása.

5.2. A 2008. évi CV. törvény hatálya alá tartozó szervek (kiemelten a központi államigazgatási szervek és kormányhivatalok)
illetékes fôosztályaival a munkakapcsolatot a feladatkörébe tartozó ügyekben az illetékes fôosztály tartja, így különösen:
a) a 2008. évi CV. törvényben meghatározott költségvetési szervek (központi államigazgatási szervek, kormányhivata-

lok stb.) jogi szervezeteivel (titkárságával) a Jogi és Igazgatási Fôosztály,
b) pénzügyi, költségvetési, beruházási és vagyonnal kapcsolatos kérdésekben a Pénzügyminisztériummal, munkaügyi

kérdésekben a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal, iparjogvédelmi ügyekben a Magyar Szabadalmi Hivatallal,
szerzôi jogi kérdések tekintetében azArtisjus Magyar Szerzôi Jogvédô Iroda Egyesülettel, ellenôrzési ügyekben az Ál-
lami Számvevôszékkel a Pénzügyi Fôosztály és az Ellenôrzési Fôosztály;

c) hatáskörében eljárva a Kutatóintézeti Fôosztály kapcsolatot tart a Magyar Szabadalmi Hivatallal és azArtisjus Magyar
Szerzôi Jogvédô Iroda Egyesülettel;

d) katasztrófavédelmi ügyekben az Önkormányzati Minisztériummal a Kutatóintézeti Fôosztály;
d) mindazon központi államigazgatási szervekkel és kormányhivatalokkal, amelyek hatáskörébe a K+F+I beletartozik,

feladat- és hatásköre szerint a Kutatóintézeti Fôosztály és a Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztálya;
f) a tudományos osztályok titkárságai a feladatkörükbe tartozó ügyekben mindazon központi államigazgatási szervek-

kel, kormányhivatalokkal, egyetemekkel, tudományos társaságokkal és szervezetekkel, amelyek tevékenysége az osz-
tály munkáját érinti.

5.3. A médiával a kapcsolatot a Kommunikációs Fôosztály tartja. A sajtó részére adandó közlemény, tájékoztatás tartalmát az
illetékes fôosztályok vezetôinek kell közölniük a Kommunikációs Fôosztállyal. Fôosztályvezetô a sajtónak nyilatkozatot,
közlést az elnök engedélyével adhat.

5.4. Kormánybizottságokban, programtanácsokban, tárcaközi bizottságokban stb. az akadémiai képviselet ellátására a Veze-
tôi Kollégium, az elnök, illetve a fôtitkár esetenként jelöli ki az illetékes munkatársakat, és látja el a szükséges felhatal-
mazásokkal.

5.5. Bíróságok elôtti eljárásokban, illetve más hatóságok elôtti eljárásban fôszabályként (az elnök vagy a fôtitkár eltérô ren-
delkezése hiányában) a Jogi és Igazgatási Fôosztály képviseli az Akadémiát.

6. Kiadmányozás

6.1. A Titkárság tevékenysége során az elnevezésének megfelelô – az Akadémia védjegyével ellátott, sorszámozott és nyil-
vántartásba vett – bélyegzôt használ.A Titkárság azAkadémia hivatalos védjegyét használja hivatalos iratain, levélpapírján,
kiadványain, rendezvényein stb.

6.2. Kiadmány az Akadémiától más szervhez, illetôleg az Akadémián belül az elnökhöz, az alelnökhöz, a fôtitkárhoz, a fôtit-
kárhelyetteshez, valamint a Titkárságon belül a szervezeti egységek között megküldött, a kiadmányozó hiteles aláírásá-
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val ellátott (szükség esetén bélyegzôvel lepecsételt) irat. A jogosult által külsô szerv részére kiadmányozott iratot – az
Iratkezelési Szabályzat elôírásai szerint – akadémiai bélyegzôvel ellátva kell a címzettnek továbbítani.

6.3. Jelen szabályozás értelmében kiadmányozás a már felülvizsgált végleges kiadmány-tervezet jóváhagyását, aláírását, el-
küldhetôségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részérôl.

6.4. Az elnök, az alelnökök, a fôtitkár, a fôtitkárhelyettes kiadmányozza mindazoknak az ügyeknek az iratait, amelyekben
saját hatáskörükben, vagy az arra jogosult által átruházott hatáskört gyakorolva járnak el; a Doktori Tanács elnöke és tit-
kára kiadmányozza azokat az iratokat, amelyek kiadására kizárólag ôk jogosultak.

6.5. Kizárólag az Akadémia elnöke kiadmányozhatja a közjogi méltóságoknak (miniszterelnök, köztársasági elnök, Or-
szággyûlés elnöke, Alkotmánybíróság elnöke, Legfelsôbb Bíróság elnöke), a legfôbb ügyésznek, az Állami Számvevô-
szék elnökének, a Kormányzati Ellenôrzési Hivatal elnökének, a Magyar Államkincstár elnökének címzett iratokat. A
kiadmányozásra jogosult vonatkozásában egyebekben azAkadémia államigazgatási képviseletére vonatkozó – azAlap-
szabályban és jelen szabályzatban – foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni (az Akadémia véleményének államigazga-
tási képviseletére miniszteri szinten az elnök, államtitkári szinten – az elnökkel történô egyeztetési kötelezettséggel – a
fôtitkár, fôosztályvezetôi szinten az elnök vagy az elnököt helyettesítô jogkörben a fôtitkár által, kötött felhatalmazás-
sal kijelölt személy jogosult. A kötött felhatalmazás alapján eljáró személy csak a kijelölésre jogosult által meghatáro-
zott személyi és tárgyi körben, meghatározott tartalommal tehet nyilatkozatot, kiadmányozhat vagy láthatja el más módon
az Akadémia képviseletét).

6.6. A fôosztályvezetôk, helyetteseik és a tudományos titkárok gyakorolják a kiadmányozás jogát a hatáskörükbe tartozó
minden olyan ügyben, amelyekben a kiadmányozás joga nincs az Akadémia vezetôi részére fenntartva, vagy amelyek-
ben a kiadmányozásra eredetileg jogosult felhatalmazza.

6.7. Az osztályvezetôket és köztisztviselôket feladatkörükben a kiadmányozás joga azokban az ügyekben illeti meg, ame-
lyekre vonatkozóan felettesüktôl felhatalmazást kaptak.

6.8. A kiadmányok tartalmáért, törvényességéért a kiadmányozó felel, az ügyet elôkészítô ügyintézô felelôsségének fenn-
tartása mellett. Az ügyiraton – a szakmai illetékesség, illetve a felelôsség megállapíthatóságának érdekében – az azt
elôkészítô ügyintézô nevét fel kell tüntetni. Ha a kiadmánnyal kapcsolatban a Titkárság egységes álláspontjának kiala-
kítása nem történt meg, az eltérô vélemények tárgyilagos feltárásáért a kiadmány készítôje felelôs.

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

6.10. A fôosztályvezetôk kötelesek helyetteseik, az osztályvezetôk és a köztisztviselôk kiadmányozási jogának körét és a jog
gyakorlásának feltételeit megállapítani.

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

6.12. Jelen szabályozás kiadmányozásra vonatkozó elôírásait értelemszerûen alkalmazni kell az elektronikus kiadmányozásra
is, amelynek részletszabályait az Akadémia elnöke külön rendelkezésben állapíthatja meg.

7. Pénzgazdálkodás

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

határozott esetekben az államháztartásért felelôs miniszterrel egyetértésben szabályozza.
7.3. A Titkárság kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési és érvényesítési rendjét, valamint a Vagyonkezelô Szer-

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

8. Elôterjesztések készítése

8.1. Jogszabály, a jóváhagyott akadémiai munkaterv vagy külön vezetôi döntés alapján a külsô szervek (Országgyûlés, Kor-
mány stb.) részére készülô akadémiai elôterjesztések szakmai tervezetét az elnök vagy a fôtitkár által esetileg kijelölt,
egyébként az ügy elsôhelyi felelôs szervezeti egysége köteles – a társfôosztályokkal együttmûködve – elôkészíteni (az
eseti fôtitkári kijelölésrôl azzal egyidejûleg a fôtitkár az elnököt tájékoztatja). A szakmai tervezet megalapozásában az
elsôhelyi felelôs fôosztálynak a tudományos osztályok, az akadémiai kutatóhelyek és egyéb akadémiai intézmények
szakértôi véleményére kell támaszkodnia, és figyelemmel kell lennie a szakmailag érintett más szervezeti egységek vé-
leményére. Az elôkészítésért elsô helyen felelôs fôosztálynak figyelembe kell vennie az ügyhöz kapcsolódó korábbi ha-
tározatokat, tanulmányokat, elemzéseket stb. is.

8.2. Az elôterjesztés szakmai tervezetét a felelôs fôosztály a Titkárságon belüli egyeztetés után az elôírt határidôre megküldi
a Jogi és Igazgatási Fôosztálynak.

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

a fôtitkár engedélye alapján a tervezetet külsô szervnek (szerveknek) véleményezésre megküldi. Az elôterjesztés, tájé-



koztató tervezetét olyan idôben kell véleményezésre elküldeni, hogy a külsô szervnek, illetve vezetôjének az állásfog-
lalás kialakítására legalább 15 naptári nap álljon rendelkezésre.

8.5. Ha a külsô szerv a tervezettel kapcsolatban, lényeges kérdésben el nem fogadható észrevételt tesz, egyeztetô tárgyalást
kell javasolni. Az egyeztetô tárgyalásért általában az elôterjesztést készítô fôosztály vezetôje felelôs. Az egyeztetô tár-
gyalás megszervezése – amennyiben az elnök vagy a fôtitkár nem jelöl ki más szervezeti egységet – a Jogi és Igazga-
tási Fôosztály feladata. Az ellenvéleményt az elôterjesztésben indokaival együtt külön fel kell tüntetni, az Akadémia
erre vonatkozó álláspontjával együtt.

8.6. A közlemények tervezetét a kiadó fôosztálynak a Jogi és Igazgatási Fôosztállyal, továbbá a többi érdekelt fôosztállyal
egyeztetnie kell. A közzétételt az elnök, illetve a fôtitkár engedélyezi.

9. Külsô szervek által küldött elôterjesztések véleményezése

9.1. Tárcaegyeztetés keretében megküldött tervezetekre (jogszabálytervezetek, egyéb határozatok és elôterjesztések stb.), il-
letve a 2008. évi CV. törvény hatálya alá tartozó szervektôl (központi államigazgatási szervektôl, kormányhivataloktól
stb.) érkezô további elôterjesztésekre, megkeresésekre vonatkozóan az Akadémia elnöke, illetve fôtitkára adhat véle-
ményt. A jogszabálytervezet, egyéb elôterjesztés, megkeresés véleményezésének munkáját – az elnök vagy a fôtitkár el-
térô rendelkezése hiányában – a Jogi és Igazgatási Fôosztály szervezi és fogja össze.

9.2. A Jogi és Igazgatási Fôosztály (vagy az egyedileg kijelölt szervezeti egység) elsôhelyi felelôs szervezeti egységként
a) kijelöli – szükség szerint elnöki (fôtitkári) útmutatás alapján – azokat a szervezeti egységeket, amelyeknek a terve-

zetet véleményezniük kell (szakmai felelôs(ök) és további közremûködô szervezeti egységek); szakmai tárcaegyez-
tetések körében megküldött elôterjesztésekkel kapcsolatban elsôhelyi szakmai felelôs szervezeti egység a Kutatóin-
tézeti Fôosztály;

b) érdemben elôkészíti a kiadmányozandó vélemény tervezetét, és gondoskodik arról, hogy az a határidôkre is figye-
lemmel eljusson az aláíró vezetôhöz.

9.3. Az érintett fôosztályok az illetékes kutatóhelyek és más akadémiai intézmények szakembereinek, fontosabb ügyekben
az Akadémia testületi szerveinek bevonásával kötelesek véleményüket kialakítani, és azt a megalapozó iratokkal együtt
a Jogi és Igazgatási Fôosztálynak határidôre megküldeni.

9.4. Az eltérô belsô vélemények összehangolását – amennyiben azt a vélemények koordinálásáért felelôs fôosztály nem tudta
megoldani – a fôtitkár, illetve a fôtitkárhelyettes végzi el, a koordinálásért felelôs fôosztály által szervezett egyeztetô meg-
beszélésen, vagy a rendelkezésre álló iratok (vélemények és ellenvélemények) alapján. Az egyeztetô megbeszélésen
(vagy az ügyiratok alapján) kialakított állásfoglalást a vélemények összehangolását végzô vezetô terjeszti az elnök, il-
letve a fôtitkár elé jóváhagyásra.

9.5. Az elnök, illetve a fôtitkár számára az aláírandó akadémiai vélemény tervezetét a koordináló szervezeti egység a jóvá-
hagyott állásfoglalás alapján készíti el határidôre, majd a kiadmányozott iratot továbbítja a külsô szerv vezetôjének.

9.6. Azokban az ügyekben, amelyekben a külsô szervek a tudományos testületeket tanácsadás, véleményadás érdekében ke-
resik meg, az Akadémia elnökének, illetôleg az illetékes tudományos testületeknek a választervezeteit a Testületi Tit-
kárság – szükség esetén a Jogi és Igazgatási Fôosztály közremûködésével – készíti el.

9.7. Külsô szervek által megküldött egyéb elôterjesztések és jogszabályok elôzetes tervezetére munkakapcsolat keretében –
a jelen szabályzatban egyébként meghatározottak szerint – az érdekelt fôosztály vezetôje, illetôleg a Jogi és Igazgatási
Fôosztály vezetôje adhat nem kötelezô érvényû véleményt.

10. Jogszabályok, szerzôdések nyilvántartása

10.1. A jogszabályok, határozatok, iránymutatások, állásfoglalások központi kezelése a Jogi és Igazgatási Fôosztály feladata.
A nyilvántartandó kiadmányok egy (ha indokolt, eredeti) példányát a kiadmányozó felelôssége a Jogi és Igazgatási Fô-
osztály részére megküldeni.

10.2. A Jogi és Igazgatási Fôosztály tartja nyilván és ôrzi:
a) elnöki határozatok és egyéb elnöki normatív szabályozások, a fôtitkári normatív rendelkezések, továbbá a fôosz-

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

b) Vezetôi Kollégium határozatait, állásfoglalásait (véleményeit);
c) Fôtitkári Értekezlet állásfoglalásait (véleményeit);
d) AKT jóváhagyott határozatait.

10.3. A jogszabályok, határozatok, állásfoglalások hatálybalépését követôen a Jogi és Igazgatási Fôosztály haladéktalanul kö-
teles megállapítani azokból a Titkárságra háruló feladatokat. A Jogi és Igazgatási Fôosztály javaslata alapján a fôtitkár
jelöli ki a végrehajtásért felelôs szervezeti egységet és értesíti annak vezetôjét az elvégzendô feladatról, továbbá – szük-
ség esetén – meghatározza a végrehajtási és jelentésadási határidôt.

10.4. A jogszabályban (határozatban, állásfoglalásban stb.) foglalt feladat végrehajtásáért az elsô helyen kijelölt szervezeti egy-
ség vezetôje felelôs.
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10.5. A szervezeti egységek a határidôre nem teljesített, valamint folyamatban lévô jelentôs feladatokról negyedévenként írás-
beli jelentést kötelesek küldeni a Jogi és Igazgatási Fôosztálynak. A fôosztály errôl negyedévenként összefoglaló jelen-
tést készít a Fôtitkári Értekezletnek.

10.6. Ha valamely feladat végrehajtása alól mentesítést, vagy a végrehajtásra halasztást indokolt kérni, ezt a felelôs fôosztály
vezetôje köteles a határidô lejárta elôtt a feladatot meghatározó vezetônél kezdeményezni.

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

10.8. A Pénzügyi Fôosztály tartja nyilván és ôrzi az intézményi és fejezeti éves költségvetéseket és beszámolókat.

11. A Titkárság munkaterve

11.1 A Titkárság soron következô fô feladatait – az Akadémiára, mint köztestületre tárgyévben vonatkozó célkitûzések fi-
gyelembevételével – munkatervben kell meghatározni. A munkaterv féléves idôtartamra készül. A munkaterv tartal-
mazza az elvégzendô feladatot, a feladat elvégzésének határidejét és a végrehajtásért felelôsök megnevezését.

11.2. A munkaterv alapját az Akadémia részére feladatot megállapító jogszabályok, miniszterelnöki, illetve kormányhatáro-
zatok, testületek munkatervei, határozatai, állásfoglalásai, továbbá azAkadémia vezetôi által meghatározott feladatok ké-
pezik.

11.3. A munkatervre vonatkozó javaslatot – a fôosztályok közremûködésével (az V. Fejezet 4.1. pontjával összhangban) – a
Jogi és Igazgatási Fôosztály készíti el és terjeszti a Fôtitkári Értekezlet elé. A Fôtitkári Értekezlet a munkatervet meg-
vitatja, ahhoz módosító javaslatokat tehet. A Fôtitkári Értekezlet által megvitatott és véglegesített munkatervet az elnök
hagyja jóvá, a jóváhagyott munkatervet az elnök tájékoztatásul az Elnökség elé terjeszti.

11.4. Ha valamely feladat végrehajtásáért a munkaterv több felelôst jelöl meg, az elsôhelyi felelôs kötelessége az egész fel-
adat átfogó megszervezése, koordinálása, a végrehajtás teljességének és a határidô megtartásának biztosítása.

11.5. A Titkárság munkatervének teljesítésérôl a Jogi és Igazgatási Fôosztály vezetôje az V. Fejezet 10.4. pontjában megha-
tározott módon tájékozódik, és jelentést készít.

12. Az Akadémiai Értesítô

12.1. Az Akadémia hivatalos lapja az Akadémiai Értesítô, amely havonta egyszer jelenik meg. Az alapítói jogokat az Akadé-
mia elnöke gyakorolja, az Akadémiai Értesítôt az Akadémiai Kiadó ZRt. adja ki.

12.2. Az Akadémiai Értesítô szerkesztéséért a Titkárság Jogi és Igazgatási Fôosztálya felelôs. A szerkesztési feladatokat az
elnök által kijelölt szerkesztô a kiadóval kötött szerzôdés alapján látja el.

12.3. Az Akadémiai Értesítôben kell közzétenni:
a) az Akadémia és annak költségvetési szervei (így különösen a kutatóintézetek és kutatóközpontok) mûködését érintô

jogszabályokat, miniszterelnöki és kormányhatározatokat;
b) elnöki, fôtitkári közleményeket (határozatok, szabályozások, állásfoglalások stb.), amennyiben azt az Akadémia el-

nöke vagy a közlemény kiadója elrendeli;
c) közgyûlési határozatokat;
d) elnökségi határozatokat, döntéseket, egyéb állásfoglalásokat, amennyiben azt azAkadémia elnöke vagy a közlemény

kiadója elrendeli;
e) az AKT döntéseit (határozatok, állásfoglalások stb.);
f) a Doktori Tanács közleményeit;
g) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium közleményeit;
h) az akadémiai költségvetési szerveket és azok magasabb vezetôit érintô pályázati felhívásokat; e szervek további

munkatársait érintô pályázati felhívásokat akkor, ha a közzététellel az Értesítô nem lépi túl a külön szerzôdésben
megállapított keretet;

i) az akadémikusok, akadémiai munkatársak kitüntetéseit;
j) Az Akadémiai Ifjúsági Díj, valamint a Pedagógus Kutatói Pályadíj nyerteseinek névsorát;
k) egyéb, az Akadémiát közvetlenül érintô közleményeket.

13. Az akadémiai költségvetési szervekkel kapcsolatos alapvetô titkársági feladatok

13.1. A Titkárság kijelölt szervezeti egységei az alábbiak szerint közremûködnek az akadémiai költségvetési szervek vezetô-
ivel kapcsolatos következô munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggô adminisztratív (elôkészítô, nyilvántartási stb.)
feladatok ellátásában:
a) Jogi és Igazgatási Fôosztály:

– akadémiai óvoda és bölcsôde vezetôjével kapcsolatos, külön elnöki rendelkezés szerinti alapvetô- és egyéb mun-
káltatói jogok gyakorlása.



b) Kutatóintézeti Fôosztály: kutatóközpont fôigazgatója, kutatóintézet igazgatója, MTA Könyvtár fôigazgatója vonat-
kozásában
– évi rendes és pótszabadság kiadásával,
– fizetés nélküli szabadság engedélyezésével,
– hivatalos külföldi utak bejelentésének és a helyettesítô személy kijelölésének tudomásul vételével
kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása, így különösen ezen b) pontban foglaltakkal kapcsolatos adatok nyilván-
tartása.

c) Pénzügyi Fôosztály:
– kutatóközpont fôigazgatója, kutatóintézet igazgatója, az MTA Könyvtár fôigazgatója, a Támogatott Kutatócso-

portok Irodája (a továbbiakban: TKI) és a KSZI vezetôje vonatkozásában a jubileumi jutalomra jogosító közal-
kalmazotti jogviszony idôtartamának megállapítása, és a jubileumi jutalom kifizetésérôl való gondoskodás;

– Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése (a továbbiakban: ALFA), TKI és KSZI vezetôjével kap-
csolatos – külön elnöki rendelkezés szerinti – alapvetô munkáltatói jogok gyakorlása;

– ALFA vezetôje tekintetében valamennyi – külön elnöki rendelkezés szerinti – egyéb munkáltatói jog gyakorlása;
akadémiai óvoda és bölcsôde kivételével az akadémiai jóléti szervezetek vezetôivel kapcsolatos, külön elnöki ren-
delkezés szerinti alapvetô- és egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.

13.2. Jogi és Igazgatási Fôosztály: akadémiai jóléti szervezetek Szervezeti és Mûködési Szabályzatainak elkészítésében való
közremûködés, azok elnöki jóváhagyásra való felterjesztése.

13.3. Pénzügyi Fôosztály: közremûködés a jóléti intézmények pénzügyi és szakmai irányításának ellátásában.
13.4 Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztálya: akadémiai költségvetési szervek nemzetközi kapcsolatokban való részvételébôl

eredô, valamint a nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos feladatok; Eu tudománypolitikai kérdések, nemzetközi pályá-
zatokkal kapcsolatos stratégiai-elemzési ügyek.

13.5. Kutatóintézeti Fôosztály: hazai tudománypolitikai kérdések, hazai pályázatokkal kapcsolatos stratégiai-elemzési ügyek.
13.6. Ellenôrzési Fôosztály:Az intézeti éves ellenôrzési tervekkel és az éves ellenôrzési jelentésekkel, valamint az ellenôrzési

jelentésekhez kapcsolódó intézkedési beszámolókkal összefüggô feladatok.
13.7. Pénzügyi Fôosztály: a VII. Fejezet 8. pontjában meghatározott operatív feladatok akadémiai költségvetési szerveket

érintô területei.

VI. Fejezet
A Titkárság munkarendje

1. A munkáltatói jogok gyakorlása

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

1.2. A Titkársággal közszolgálati vagy munkaviszonyban állók tekintetében a munkáltatói jogokat az Akadémia elnöke gya-
korolja, amely jogokat a Titkárság Alapító Okirata, illetve az abban foglalt felhatalmazás alapján kiadott külön rendelke-
zés szerint a fôtitkárra, illetve a Titkárság vezetô beosztású köztisztviselôjére átruházhat.

1.3. A köztisztviselôk – kinevezésük elôtt – a kinevezésre jogosult vezetô elôtt a Ktv.-ben elôírtak szerint esküt tesznek.
1.4. A munkatársak részletes munkaköri feladatait a fôosztályvezetô határozza meg, és átadja részükre a munkaköri leírásu-

kat, a Titkárság Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, a Közszolgálati Szabályzatot, valamint intézkedik munkavédelmi
oktatásban való részesítésük iránt.

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

2. A munkaidô

2.1 A Titkárság munkatársainak munkaidejét a köztisztviselôkre és a munkavállalókra vonatkozó jogszabályok határozzák
meg, amelyek alapján – amennyiben külön jogszabály, a kinevezés vagy munkaszerzôdés eltérôen nem rendelkezik – a
munkaidô heti 40 óra.

2.2. A munkaidô beosztását az elnök, a fôtitkár, illetve a szervezeti egység vezetôje határozza meg.
2.3. A szabadság kiadása elôre meghatározott szabadságolási ütemterv szerint történik.A fôosztályvezetôk kötelesek az elnök,

vagy átruházott hatáskörben a fôtitkár által engedélyezett szabadságuk, külföldi kiküldetésük idejét a Jogi és Igazgatási
Fôosztállyal közölni, amelyrôl a fôosztály – kérésre – az Akadémia elnökét és fôtitkárát tájékoztatja.
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3. Kedvezmények és a szakszervezet jogai

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

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

3.3. A Titkárságon foglalkoztatott köztisztviselôk és munkavállalók érdekképviseletét az Akadémiai Igazgatási és Szolgálta-
tási Dolgozók Szakszervezete látja el.

4. Hivatalos kiküldetés

4.1. Hivatalos kiküldetést csak kiküldetési rendelvény alapján szabad teljesíteni.
4.2. A külföldi kiküldetést a fôtitkár, a fôtitkárhelyettes és a fôosztályvezetô esetében az Akadémia elnöke, a további munka-

társak esetében a fôtitkár rendeli el és engedélyezi.
4.3. A belföldi kiküldetést a fôtitkár és fôtitkárhelyettes esetében az Akadémia elnöke, a Titkárság fôosztályvezetôi vonatko-

zásában a fôtitkár, a Titkárság fôosztályvezetô-helyettesei, osztályvezetôi, valamint a beosztott munkatársak vonatkozá-
sában az illetékes szervezeti egység vezetôje (fôosztályvezetô) rendeli el és engedélyezi.

4.4. A külföldi kiküldetési költségek elôlegfelvételére és a költségek elszámolására a hatályos pénzügyi jogszabályokat, illetve
a vonatkozó akadémiai szabályozásokat kell alkalmazni; belföldi kiküldetés esetén elôlegfelvételre egyedi engedéllyel ke-
rülhet sor, az elszámolásra a hatályos pénzügyi jogszabályokat kell alkalmazni.

4.5. Belföldi kiküldetés során történô hivatalos használatra akadémiai gépkocsit a tudományos osztály elnöke és a fôosztály-
vezetô azALFA keretében mûködô Gépkocsiszolgálattól igényelhet. Külföldi kiküldetés esetén akadémiai gépkocsi hasz-
nálatára az Akadémia elnökének egyedi engedélye alapján van lehetôség.

VII. Fejezet
A fôosztályok feladatköre

1. A Testületi Titkárság feladatköre

1.1 Elnöki Titkárság
Az elnök személyéhez kötött, valamint azAkadémia testületi mûködésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs fel-
adatokat lát el, így különösen:
a) elôkészíti, szervezi és nyilvántartja az elnök hazai és külföldi programjait;
b) elôkészíti és szervezi az Elnökség, a Vezetôi Kollégium és a Vezetôi Értekezlet üléseit;
c) közremûködik a Titkárság fôosztályaival, illetve külsô szervekkel (személyekkel) kapcsolatos elnöki tevékenység ko-

ordinálásában;
d) segítséget nyújt az alelnökök hazai és külföldi programjainak elôkészítéséhez, szervezéséhez és nyilvántartásához;
e) véleményezteti a Titkárság társfôosztályaival az Akadémia területi bizottságai munkáját segítô titkárságok által be-

nyújtott szervezeti és mûködési szabályzatokat.
1.2. Alelnöki Titkárság

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

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

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

1.3. A Szervezési és Területi Titkárság
a) ellátja – egyebek között – a Közgyûlés elôkészítésével, lebonyolításával, a közgyûlés határozatainak végrehajtásával

és nyilvántartásával, az Elnökség üléseivel, az akadémiai központi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat;
b) végzi a területi akadémiai bizottságokkal kapcsolatos fôbb feladatokat, így pl. közremûködik a területi bizottságok

munkájának koordinálásában, szak- és munkabizottsági hálózatának kialakításában, segíti a területi bizottságok és a
tudományos osztályok együttmûködését;

c) közremûködik az Akadémiai Almanach szerkesztésében.
1.4. A tudományos osztályok titkárságai

a) az illetékességi körükbe tartozó testületeknél megszervezik az Akadémia vezetô testületei és tisztségviselôi döntése-
inek végrehajtását, nyilvántartják az osztályülések határozatait;

b) elôkészítik és megszervezik az osztályüléseket, tudományos üléseket;



c) segítik a tudományos osztályokhoz tartozó bizottságok és közgyûlési nem akadémikus közgyûlési képviselôk felada-
tainak végrehajtását;

d) nyilvántartják a szakterületileg illetékességi körükbe tartozó köztestületi tagokat és segítik ôket feladataik ellátásában;
e) közremûködnek az akadémiai tagválasztás elôkészítésében és lebonyolításában, elvégzik a tisztújításokkal, a bizott-

ságok újjáválasztásával kapcsolatos feladatokat;
f) elvégzik az MTA doktora cím megszerzésére irányuló eljárás elôkészítésének – szabályzatban rögzített – szakmai ko-

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

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

gyûjtenek, értékelnek;
k) kapcsolatot tartanak az osztályok külföldi (külsô- és tiszteleti) tagjaival, a külföldi akadémiák szakterületüknek meg-

felelô részlegeivel, segítik a tudományos bizottságokat a nemzetközi tudományos szervezetekben való mûködésükben;
l) kapcsolatot tartanak a szakterületileg illetékességi körükbe tartozó kutató- és oktatóhelyekkel;
m) elvégzik a tudományos könyv- és folyóirat-kiadás tervezésével kapcsolatban rájuk háruló feladatokat, valamint fi-

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

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

tagok ügyeit;
p) segítik, illetve elôkészítik az osztályelnök döntését a tudós segély odaítélésében;
q) külön szabályzatban foglaltak szerint járnak el az akadémikusok kegyeleti ügyeiben.

1.5. A Gazdasági és Szociális Tanács Titkársága
Ellátja a Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) mûködésével kapcsolatos operatív, szervezési és adminisztratív teendô-
ket: elôkészíti a GSZT üléseit, végrehajtja a GSZT döntéseit, kapcsolatot tart az illetékes állami és társadalmi szervekkel
és szervezetekkel, szervezi a GSZT nemzetközi kapcsolatait, valamint gondoskodik a GSZT mûködéséhez kapcsolódó ki-
adványok megjelentetésérôl. Feladatait a költségvetési kereteinek felhasználásával teljesíti. A GSZT Titkársága éves költ-
ségvetési keretének felhasználására a GSZT fôtitkára azAkadémia Titkársága kötelezettségvállalások rendjére vonatkozó
szabályozása alapján, a kötelezettségeknek azAkadémia Pénzügyi Fôosztálya kijelölt munkatársának ellenjegyzésével jo-
gosult.

1.6. A Határon Túli Magyarok Titkársága
a) segíti a Magyar Tudományosság Külföldön elnöki bizottság munkáját, ellátja a titkári teendôket, közremûködik az el-

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

mûködését;
c) kialakítja az Akadémia határon túli köztestületi mûködési rendjét, ellátja az ezzel kapcsolatos teendôket (jelentkezé-

sek, adatbázis, honlap stb.);
d) feladata (együttmûködve a tudományos osztályokkal) az Akadémia külsô tagjaival való kapcsolattartás, minél telje-

sebb bevonásuk a hazai tudományos életbe, ezek feltételeinek elôsegítése, szervezése; együttmûködés határon túli
magyar tudományos mûhelyekkel, közremûködés a mûhelytámogatási programban;

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

2. A Fôtitkári Titkárság feladatköre

2.1. A Fôtitkári Titkárság ellátja a fôtitkár és a fôtitkárhelyettes személyéhez kötött akadémiai és titkársági feladatokat, ide-
értve valamennyi, a Fôtitkári Titkársághoz tartozó adminisztrációs feladatot.

2.2. Operatív módon segíti a fôtitkárt az AKT elnöki feladatainak ellátásában.
2.3. Közremûködik a testületekkel, bizottságokkal kapcsolatos fôtitkári, fôtitkárhelyettesi tevékenység koordinálásában.
2.4. Ellátja a fôtitkár és helyettese hazai és külföldi programjainak elôkészítését, szervezését, nyilvántartását.
2.5 Ellátja a Fôtitkári Értekezlet lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív-technikai feladatokat.

3. Kommunikációs Fôosztály

3.1. A külsô és belsô kommunikációs stratégia által meghatározott elvek szerint, az azokban rögzített keretekre figyelemmel
folyamatos tájékoztatást ad a közvélemény és a tudományos szakmai élet részére az Akadémia és intézményei tevékeny-
ségérôl, egyebek között háttéranyagok, kiadványok készítésével.

3.2. Ápolja és szervezi az Akadémia parlamenti kapcsolatait.
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3.3. Gondoskodik az Akadémia egységes kommunikációs arculatának megteremtésérôl.
3.4. Közremûködik a kiemelt akadémiai programok, sajtótájékoztatók, interjúk, PR tervek, sajtókampányok megszervezé-

sében. Elôkészíti az Akadémia vezetôinek nyilvános szereplését, és szükség szerint kíséretet biztosít ahhoz.
3.5. Az akadémiai honlap és a titkársági intranet titkársági felelôs szerkesztôje a Kommunikációs Fôosztály vezetôje. A fô-

osztály – a szakmailag illetékes titkársági szervezeti egységek, és a kutatóintézetek véleménye alapján – meghatározza
a honlap és az intranet tartalmi kritériumait, közremûködik az azokon megjelenô anyagok elkészítésében, illetve a hon-
lap és az Intranet tartalmának aktualizálásában. Az akadémiai honlapon közlemény, tájékoztató, felhívás stb. közzététe-
lét az Akadémia elnöke, fôtitkára, fôtitkárhelyettese és a Titkárság vezetô beosztású köztisztviselôje kezdeményezheti
a Kommunikációs Fôosztálynál. Az anyag közzétételét – azAkadémia elnöke, fôtitkára és fôtitkárhelyettese ezirányú in-
tézkedésének kivételével – a Kommunikációs Fôosztály vezetôje rendeli el.

3.6. Programfüzeteket, háttéranyagokat, kiadványokat szerkeszt és készít.
3.7. Az elnök felkérésére sajtófigyelést végez.
3.8. Feladatkörében eljárva kapcsolatot tart a 2008. évi CV. törvény hatálya alá tartozó szervekkel, önkormányzatokkal, civil

szervezetekkel, a médiával és a lakossággal.

4. A Kutatóintézeti Fôosztály feladatköre

4.1. A fôosztály alapvetô feladata, hogy az akadémiai kutatóhelyek (a kutatóközpontok, kutatóintézetek, támogatott kutató-
csoportok) számára szervezô, koordináló, döntés-elôkészítô és ellenôrzô tevékenységével segítse az Akadémia vezetô-
inek, az AKT-nak és a szakbizottságoknak a tevékenységét.

4.2. A 4.1 pontban meghatározott körben, vizsgálati, adatgyûjtô, javaslattevô, koordináló, elemzô és döntés-elôkészítô te-
vékenységével:
a) elemzéseket végez, és ez alapján javaslatokat dolgoz ki az akadémiai költségvetési szervek (különösen a kutatóköz-

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

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

tárásával és a kutatóhálózat tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat, részt vesz a döntés-elôkészítésben, taná-
csadásban, a vonatkozó szabályozások elkészítésében.

4.3. Ellátja az AKT és szakbizottságai, az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetôinek Tanácsa mûködésével kapcsolatos operatív
feladatokat és a titkársági teendôket, az alábbiak szerint:
– a Kutatóintézeti Fôosztály vezetôje az AKT titkára;
– a szakbizottságok titkári feladatait a Kutatóintézeti Fôosztály tudományterületileg illetékes munkatársai látják el;
– az AKVT titkári teendôit a Kutatóintézeti Fôosztály munkatársa látja el.

4.4. A fôosztály napi munkakapcsolatban állva a kutatóintézeti hálózattal – közvetítô, véleményezô, ellenôrzô szerepet be-
töltve – közremûködik minden olyan, a kutatást érintô, segítô ügy intézésében, amely nem tartozik az AKT vagy a tu-
dományterületi szakbizottságok hatáskörébe, így különösen
– a kutatóintézetek (kutatóközpontok) tudományos, mûködési tevékenysége,
– a kutatások tervezése, mûködési szervezése,
– a kutatóintézetek (kutatóközpontok) beszámoltatása,
– a kutatóintézetek (kutatóközpontok) kapcsolatrendszere
területén lát el feladatokat.

4.5. Koordinálja és szervezi az akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek értékelésével kapcsolatos teendôket.
4.6. Közremûködik az akadémiai kutatási tevékenységrôl szóló jelentések elkészítésében, elôterjesztések véleményezésé-

ben.
4.7. Elsôhelyi felelôse az Akadémiának az MTAtv.-ben elôírt, az Országgyûlés, illetve a Kormány részére készített beszá-

molók, tájékoztatók, jelentések elkészítésében.
4.8. A fôosztály feladatainak ellátása során a Titkárság szervezeti egységeitôl, illetve az akadémiai költségvetési szervektôl

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

4.9. A fôosztály együttmûködik a 2008. évi CV. törvény hatálya alá tartozó szervekkel (központi államigazgatási szervek, kor-
mányhivatalok stb.), elsôhelyi szakmai felelôse a szakmai tárcaegyeztetéseknek. A feladatkörébe tartozó ügyekben
együttmûködik továbbá a társfôosztályokkal, a tudományos osztályokkal, valamint az illetékes bizottságokkal.

4.10. Együttmûködik a társfôosztályokkal és a tudományos osztályokkal a feladatkörébe tartozó kérdésekben.



4.11. Ellátja az Akadémia által támogatott kutatócsoportok pályázatainak elbírálásával és beszámolóik értékelésével kapcso-
latos elôkészítô feladatokat.

4.12. Ellátja a pályázatot nyert fiatal kutatókkal kapcsolatos irányító szervi teendôket.
4.13. Ellátja a rábízott speciális feladatokat, így például – feladatkörében eljárva – a kormányzati tevékenységgel összefüggô

véleményezési feladatokat, a központi államigazgatási szervek, kormányhivatalok által azAkadémia rendelkezésére bo-
csátott pályázati eszközök kezelését, bizottságok titkári teendôit.

4.14. Részt vesz a Kormányzati Koordinációs Bizottság Operatív Törzse nukleáris baleset-elhárítási feladatainak megoldásá-
ban.

4.15. Az Akadémia által támogatott tudományos társaságokkal kapcsolatban szervezô, koordináló, döntés-elôkészítô és elle-
nôrzô munkát végez.

4.16. Véleményezteti a titkársági társfôosztályokkal a kutatóközpontok és kutatóintézetek által benyújtott szervezeti és mûkö-
dési szabályzatokat, és azokat jóváhagyásra az AKT elé terjeszti.

4.17. Ellátja a kutatóközponti fôigazgatói és kutatóintézeti igazgatói pályázatok elbírálási folyamatában a szakterületi szak-
mai véleményeztetés koordinációs feladatait.
4.17.1. Ellátja az ajánló bizottságok (search committee-k) elnöki felkérésével kapcsolatos elôkészítô, valamint a bi-

zottságok munkáját segítô adminisztratív feladatokat.
4.17.2. Ellátja a kutatóközponti fôigazgatói és kutatóintézeti igazgatói pályázatok értékelését végzô eseti bizottságok fel-

kérésével kapcsolatos elôkészítô, valamint a bizottságok munkáját segítô adminisztratív feladatokat.
4.17.3. Ellátja a koordinációs és adminisztratív feladatokat a kutatóközponti fôigazgatói és kutatóintézeti igazgatói pá-

lyázatoknak az illetékes tudományos osztályok általi véleményeztetésével kapcsolatosan.
4.17.4. Elôkészíti a fôigazgatói és igazgatói megbízásokra vonatkozó javaslatot az AKT, valamint az Akadémia elnöke

számára.
4.18. Az Akadémiai Ifjúsági Díjra, a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, valamint a kutatóhelyeket érintô, más díjakra és kitünte-

tésekre vonatkozó javaslatokat gyûjti, döntésre elôkészíti.
4.19. Közremûködik az akadémiai bizottságok titkársági feladatainak ellátásában (így különösen a Könyv- és Folyóiratkiadó

Bizottság titkársági teendôinek ellátásában, a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság titkári teendôit a fôosztály munkatársa
látja el).

4.20. Ellátja az V. Fejezet 13. pontjában a fôosztály részére megállapított feladatokat.

5. A Jogi és Igazgatási Fôosztály feladatköre

5.1. A fôosztály a jogi és igazgatási szakterületen döntéselkészítô, koordináló, ellenôrzô, információszolgáltató, szervezési és
nyilvántartási feladatokat végez. Ellátja a Tudományetikai Bizottság, a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága, a Szociális
Bizottság, a Kitüntetési és Díjbizottság titkári és titkársági, valamint a Lakásügyi Bizottság titkársági és elnöki feladatait.

5.2. Jogi Osztály feladatai:
a) Jogi és Igazgatási Fôosztály feladatkörében az Akadémia által külsô szervek részére készített elôterjesztések, véle-

mények véglegesítése;
b) akadémiai hatáskörben közremûködés az Akadémiát vagy annak költségvetési szerveit érintô jogszabálytervezetek

elôkészítésében, véleményezésében;
c) az Akadémia és a Titkárság jogi képviselete, jogértelmezés biztosítása az Akadémia vezetôi és a fôosztályvezetôk ré-

szére;
d) a Titkárság fôosztályai által észrevételezésre megküldött szerzôdések jogi szempontból történô véleményezése;
e) jogi szakértelmet igénylô kérdésekben részvétel az elnökségi és a vezetôi kollégiumi elôterjesztések elôkészítésében;
f) közremûködés az akadémiai belsô szabályozások kidolgozásában;
g) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. §-ának (5) bekez-

dése alapján a történelem kiemelkedô személyisége nevének cégnévként, valamint a felsôoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 29/B. (3) bekez-
dése alapján felsôoktatási intézmény neveként a történelem kiemelkedô személyisége nevének felsôoktatási intéz-
mény neveként történô feltüntetésével kapcsolatban az Akadémiára háruló feladatok ellátása, illetve koordinálása;

h) a titkársági társfôosztályok véleményének kikérése a jóléti intézmények által benyújtott szervezeti és mûködési sza-
bályzatok tervezetérôl;

i) a titkos ügykezelés ellátása, az ügyiratkezelés titkársági felügyelete;
j) ellátja az V. Fejezet 13. pontjában a fôosztály részére megállapított feladatokat.

5.3. Humánpolitikai Osztály feladatai:
a) elnök (fôtitkár) humánpolitikai (személyügyi, jóléti és szociális) döntéseinek megalapozása, elôkészítése és végre-

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

hajtása;
c) az akadémiai vezetôválasztáskor az Akadémia elnöke, fôtitkára és fôtitkárhelyettese munkavégzésre irányuló egyéb

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

kári teendôinek ellátása;
f) közremûködés a kutatóintézeti igazgatói pályázatok elôkészítésében és szervezésében, a Kutatóintézeti Fôosztállyal

együttmûködve;
g) az akadémiai megbízási hatáskörbe tartozó magasabb vezetô beosztású fôigazgatókkal, igazgatókkal, az egyéb intéz-

mények vezetôivel és az akadémiai területi bizottságok munkáját segítô titkárságok vezetôivel kapcsolatos humánpo-
litikai operatív feladatok ellátása;

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

5.4. Ügyiratkezelô Iroda feladatai
AzAkadémián, valamint más szerveknél készült ügyiratok belsô és külsô kézbesítése, postázás, könyv és irodaszerek be-
szerzése és elosztása, folyóirat-rendelés és továbbítás, központi sokszorosítás.

6. Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztálya

6.1. A fôosztály alapvetô feladata, hogy döntés-elôkészítô, adminisztratív és végrehajtó tevékenységgel segítse az Akadémia
vezetôinek és illetékes bizottságainak tevékenységét a multilaterális tudományos kapcsolatok koncepcionális és gyakor-
lati kérdéseiben, különös tekintettel a kutatási keretprogramokra:
a) figyelemmel kíséri az EU tudományos programokat, követi ezekben az akadémiai kutatók részvételét;
b) a társfôosztályokkal együttmûködve elvi – és lehetôség szerint gyakorlati – segítséget nyújt az akadémiai kutatóháló-

zat tagjainak és a kutatóhelyeknek a nemzetközi kutatási programokban való részvételhez, különös tekintettel az EU
kutatási keretprogramjaira;

c) koordinálja a sokoldalú és regionális jellegû európai együttmûködésekkel kapcsolatos akadémiai tevékenységet (ESF,
európai akadémiák együttmûködései, Visegrádi országok akadémiai kapcsolatai, Közép- és Kelet-európai Akadémiai
Hálózat stb.);

d) részt vesz egyes nemzetközi kormányközi tudományos szervezetekben folyó együttmûködés tudományos elôkészí-
tésében;

e) eseti megbízás alapján egyéb nemzetközi vonatkozású ügyekkel kapcsolatos elôkészítô, szervezômunkát végez;
f) a vonatkozó jogszabály alapján az Akadémia nevében kiadja a külföldi kutatók magyarországi munkavégzéséhez

szükséges igazolást;
g) ellátja a Titkárság és a választott vezetôk utazásaival kapcsolatos elvi elôkészítô feladatokat;
h) szervezi és elôkészíti az Akadémia kétoldalú tudományos együttmûködési megállapodásait, megkötésük után köz-

remûködik a végrehajtásban;
i) közremûködik a partner akadémiáktól érkezô kérések/megkeresések intézésében, megválaszolásában;
j) szervezi a két- és többoldalú tudományos programokban, projektekben való részvételt, közremûködik azok végrehaj-

tásában;
k) naprakész nyilvántartást vezet a nem kormányzati tudományos szervezetekkel kapcsolatos információkról, és feladata

a magyar képviselettel összefüggô belföldi és külföldi kapcsolattartás és levelezések bonyolítása;
l) kapcsolatot tart a hazai társszervekkel nemzetközi tudományos együttmûködési ügyekben;
m) közremûködik a TÉT projektek bíráltatásában és kiválasztásában;
n) közremûködik azAkadémiához érkezô külföldi vendégek beutazási engedélyének megszerzésében, kapcsolatot tart a

külföldi magyar képviseletekkel;
o) gondoskodik az Akadémiához (egyezményes keret alapján, külön meghívásra) érkezô külföldi vendégek elszálláso-

lásáról;
p) kapcsolatot tart a magyarországi diplomáciai képviseletekkel.

6.2. A 6.1 pontban meghatározott körben, vizsgálati, adatgyûjtô, javaslattevô, koordináló, elemzô és döntés-elôkészítô tevé-
kenységével a tudománypolitika területén segíti a kutatóhálózat szakmai munkáját, így különösen:
a) ellátja az EU tudománypolitikájából adódó teendôket;
b) stratégiát és elemzést készít a kutatóhálózat nemzetközi pályázati tevékenységére vonatkozóan.

6.3. A fôosztály ellátja a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának titkársági teendôit.
6.4. A fôosztály keretén belül mûködik az Akadémia brüsszeli HunASCO irodája, amely:

a) elemzéseket és javaslatokat készít azAkadémia vezetôi részére a közösségi K+F+I programokban való részvétellel kap-
csolatban;

b) a közösségi keretprogramok, más K+F+I programok, pályázati lehetôségek közvetítésével, ezekben való tanácsadás-
sal segíti a kutatóhálózat munkáját,

c) kapcsolatokat létesít és tart fenn az Európai Uniónak az Akadémia számára fontos szervezeteivel;
d) akadémiai eseti megbízásokat lát el.



6.5. A fôosztály keretében mûködik a World Science Forum Titkársága, amely elôkészíti, megszervezi a Magyarországon két-
évente megrendezésre kerülô tudományos világfórumot (World Science Forum), valamint részt vesz a tudományos vi-
lágfórum lebonyolításában.

7. A Pénzügyi Fôosztály feladatköre

7.1. Ellátja az Akadémiának, a központi költségvetés önálló fejezetének költségvetési elôirányzataival, a gazdasági tervezés-
sel, finanszírozással, gazdálkodással, a Titkárság gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A fôosztály keretében mûködô
Vagyonkezelô Szervezeten keresztül gondoskodik az Akadémia vagyonának nyilvántartásával, megôrzésével és haszno-
sításával kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ellátja, illetve koordinálja a Belsô Kontrollrendszer kialakításával, mûködte-
tésével és fejlesztésével járó feladatokat, továbbá ellátja a Felügyelô Testület és aVagyonkezelô Testület mûködésével kap-
csolatos titkársági teendôket. Vagyongazdálkodási ügyekben a Pénzügyi Fôosztály jelen szabályozásban meghatározott
esetekben, illetve azAkadémia elnöke által adott felhatalmazás alapján képviseli azAkadémiát. Ellátja azAkadémia nem-
zetközi kapcsolatainak lebonyolításából adódó gazdálkodási, pénzügyi-számviteli és egyéb feladatokat.

7.2. A Pénzügyi Fôosztály vezetôjének közvetlen irányítása alá tartozó feladatok:
a) a Titkárság munkajogi, iparjogvédelmi, szerzôi jogi, társadalombiztosítási jogi feladatainak ellátása;
b) az Akadémiai Érdekegyeztetô Tanács mûködésével kapcsolatos operatív feladatok végzése;
c) ellátja az V. Fejezet 13. pontjában a fôosztály részére megállapított feladatokat.

7.3. Fejezeti Pénzügyek Osztályának feladatai:
a) az Akadémia költségvetésének tervezésével kapcsolatos fejezeti feladatok, a költségvetési javaslatának benyújtása,

az Akadémia éves gazdálkodásáról összefoglaló jelentés készítése a Közgyûlés, a Pénzügyminisztérium, a Kormány
és az Országgyûlés számára;

b) az V. Fejezet 13.1. c) alpontjában megjelölt magasabb vezetô beosztásúkkal és az akadémiai költségvetési szervek
gazdasági vezetôivel kapcsolatos – külön elnöki rendelkezésben meghatározott – munkáltatói jogok gyakorlásával
összefüggô elôkészítô, operatív feladatok ellátása, továbbá valamennyi akadémiai megbízási, kinevezési hatáskörbe
tartozó magasabb vezetô beosztású közalkalmazottal kapcsolatos munkaügyi nyilvántartás vezetése;

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

d) az akadémikusi tiszteletdíjakkal kapcsolatos hozzátartozói ellátások megállapítása;
e) az akadémiai vagyon értékének nyilvántartása, a vagyonhasznosításból származó bevétel, illetve az adományok ke-

zelése a Vagyonkezelô Szervezet keretein belül;
f) a kutatóintézeti alapellátási rendszer kialakításával kapcsolatos számítási, elemzési feladatok ellátása;
g) véleményezteti a titkársági társfôosztályokkal az ALFA Szervezeti és Mûködési szabályzatát;
h) az Akadémia fejezeti szintû gazdálkodási és egyéb szabályozásainak elôkészítése;
i) a megválasztott új akadémiai tag tiszteletdíjra való jogosultságáról való elnöki értesítés elôkészítése;
j) az irányítószervi hatáskörben végrehajtott elôirányzat-módosításokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, feje-

zeti kezelésû elôirányzatok kezelése (döntés-elôkészítés, finanszírozás, elszámoltatás, nyilvántartás, zárszámadás).
Az adott évre érvényes fejezeti kezelésû elôirányzatokat az éves költségvetési törvény, illetve a fejezeti kezelésû elô-
irányzatok Pénzügyminisztérium által jóváhagyott gazdálkodási szabályzata tartalmazza;

k) ellenôrzi az év végi elôirányzat-maradványok felülvizsgálatának a szükséges indoklással együtt elkészített összeállí-
tását;

l) nemzetközi tagdíjak kiutalása;
m) az Akadémia költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: az intézményi beszámolók felülvizsgálata, jó-

váhagyatása, a fejezeti zárszámadás elkészítése és benyújtása a Pénzügyminisztériumnak;
n) közremûködik az Akadémia fejezet költségvetése tervezésének, illetve a költségvetés végrehajtásának Állami Szám-

vevôszék által történô ellenôrzésben.
7.4. Vagyongazdálkodási Osztály feladatai:

a) az Akadémia vagyonába tartozó ingatlanok használatával, hasznosításával kapcsolatos akadémiai feladatok ellátása,
eljárás az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést igénylô ügyekben;

b) nagyjavításokkal, beruházásokkal kapcsolatos szakmai feladatok (ingatlanfejlesztéssel, ingatlan-felújítással kapcso-
latos döntés elôkészítés) ellátása; akadémiai tulajdonokon végzett építési munkákkal kapcsolatos intézkedések elô-
készítése, az osztály feladatkörében eljárva intézkedés megtétele;

c) az akadémiai érdekeltségû gazdasági társaságok üzletrészeinek, részvényeinek kezelésével, illetve külön felhatalma-
zás alapján tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátása;

d) az intézményi használaton kívüli egyes vagyonelemekkel való gazdálkodás;
e) ellátja az Akadémia Vagyonkezelô Szervezetének szakmai feladatait;
f) az Akadémia Vagyonkezelô Testülete titkársági teendôinek ellátása;
g) a vagyon megôrzésével és hasznosításával kapcsolatos operatív feladatok ellátása, e körben elnöki (általános illetve

eseti) felhatalmazás alapján tulajdonosi képviselet ellátása;
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h) összefoglaló jelentés készítése az éves közgyûlés számára azAkadémia vagyoni helyzetérôl; azAkadémia vagyonába
tartozó ingatlanok és társasági részesedések nyilvántartása.

7.5. Gazdasági Osztály feladatai:
a) ellátja a Titkárság költségvetési, gazdálkodási, bér- és munkaügyi, adó- és társadalombiztosítási igazgatási feladatait;
b) külön megállapodás alapján végzi a Bolyai ösztöndíjak, a doktori tiszteletdíjak, a kandidátusi illetménykiegészítések

folyósítását és a Doktori Tanács mûködésével kapcsolatos egyéb pénzügyi, gazdasági feladatokat;
c) teljesíti az akadémikusi tiszteletdíjak kifizetését, valamint az akadémikusi hozzátartozói ellátási díjak folyósítását;
d) végzi a Határon Túli Magyarok Titkárságának „Kapcsolatok” kereteibôl, valamint az Elnöki Titkárság „Köztestületi”

keretébôl való kifizetések nyilvántartását és ezekrôl adatszolgáltatásokat teljesít;
e) végzi a GSZT Titkársága, valamint a WSF Titkársága mûködésével kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi-számviteli

feladatokat;
f) ellátja a különbözô pályadíjak és tudóssegélyek számfejtésével és kifizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a

titkársági közszolgálati szabályzatban foglaltak alapján kegyeleti kiadásokat teljesít;
g) elvégzi

– a Titkárság munkatársainak és az Akadémia választott vezetôinek bel- és külföldi utaztatásával,
– osztálykeretek terhére történô kiutazással és vendéglátással,
– egyezményes keretek, és az Akadémia egyéb egyezményeivel kapcsolatos ki- és beutazással,
– WSF kiadásokkal, valamint
– egyéb (GSZT, HunASCO Iroda) nemzetközi kiadásokkal
kapcsolatos feladatok teljes körû pénzügyi-számviteli lebonyolítását.

7.6. A Nemzetközi Pénzügyek Osztályának feladatai:
a) a Titkárság munkatársai és az Akadémia választott vezetôi utaztatásának operatív lebonyolítása (vízum, repülôjegy,

szállás, napidíj biztosítása és elszámoltatás);
b) osztálykeretek terhére a nem akadémiai intézményekben foglalkoztatott kutatók kiutazásának operatív lebonyolítása

(vízum, repülôjegy, szállás, napidíj biztosítása és elszámoltatás);
c) egyezményes kereteknél a beutazások operatív lebonyolítása (vízum, repülôjegy, szállás, napidíj biztosítása és elszá-

moltatás);
d) vízumok beszerzése azokban az esetekben, ahol a kiutazások akadémiai forrásból történnek;
e) a World Science Forum megrendezésével összefüggô operatív pénzügyi feladatok ellátása;

8. Az Ellenôrzési Fôosztály feladatköre

8.1. Az Ellenôrzési Fôosztály az Akadémia mint központi költségvetési fejezet tekintetében a fejezet irányítását ellátó szerv
belsô ellenôrzési egysége. Ellátja a Titkárság belsô ellenôrzését, valamint ellenôrzést végez az Akadémia irányítása alá
tartozó köztestületi költségvetési szerveknél, illetve a jogszabályok által hatáskörébe tartozó bármely tárgyban belsô el-
lenôrzési feladatot végez. A költségvetési ellenôrzések eljárási rendjét az Ellenôrzési Fôosztály Belsô Ellenôrzési Kézi-
könyve tartalmazza.

8.2. Az Ellenôrzési Fôosztály vezetôje egyben a Titkárság belsô ellenôrzési vezetôje, akit nyilvános pályázat útján kell kivá-
lasztani. A pályázatok elbírálását végzô bizottság munkájában a pénzügyminiszter képviselôje tanácskozási joggal vesz
részt.

8.3. A belsô ellenôrök tevékenységüket az Akadémia elnökének közvetlenül alárendelve végzik. A belsô ellenôrökre vonat-
kozó általános és szakmai követelményeket a költségvetési szervek belsô ellenôrzésérôl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm.
rendelet 11. §-ának (1) bekezdése tartalmazza.

8.4. Az Ellenôrzési Fôosztály vezetôje és a belsô ellenôr munkatársak az ellenôrzési tevékenységen kívül más tevékenység vég-
rehajtásába nem vonhatók be.

9. Informatikai Fôosztály feladatköre

9.1. Az Informatikai Fôosztály alapvetô feladatai a Titkárság informatikai rendszere mûködtetésének, fejlesztésének biztosí-
tása, és az informatikai rendszer biztonságával összefüggô tevékenység ellátása. A fôosztály a rendszermûködtetés, fej-
lesztés és az információtechnológiai biztonsági tevékenység körében különösen:
a) mûködteti, fejleszti, karbantartja az informatikai rendszer erôforrásait (elektronikus munkahelyek eszközei, központi

erôforrások, kommunikációs elemek, hozzáférési rendszerek, védelmi rendszerek, levelezési erôforrások, vírusvé-
delmi erôforrások stb.);

b) biztosítja a hálózati szolgáltatásokat, a Titkárság és az akadémiai szervek közötti adatkapcsolatot (valamint a külsô szer-
vekkel, személyekkel való kapcsolattartást) az elektronikus levelezôrendszer és az internet elérhetôségét, az adatbá-
zisok és a programrendszerek mûködését;

c) ellátja a Titkárság informatikai rendszerével kapcsolatos hálózatbiztonsági, fejlesztési és üzemeltetési feladatokat;
d) folyamatosan értékeli a mûködô információs rendszer elemeket és meghatározza a fejlesztési vagy leváltási módoza-

tokat;



e) a szervezeti igények alapján adatbázisokat hoz létre, mûködtet és fejleszt;
f) üzemelteti, fejleszti és karbantartja az Akadémia honlapját és a titkársági intranetet; részt vesz a honlapon és az int-

raneten történô folyamatos adatfrissítésben.A honlappal és az intranettel kapcsolatos informatikai feladatok ellátása
során folyamatosan együttmûködik az azok tartalmáért felelôs Kommunikációs Fôosztállyal;

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

lítások karbantartását;
j) megoldja az informatikai rendszer mûködése, üzemeltetése során felmerülô problémákat, e körben elvégzi a hibák

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

9.2. Az informatika területén kapcsolatot tart a külsô beszállítókkal és szolgáltatókkal, szakmailag közremûködik az infor-
matikai eszközök beszerzésében.

9.3. Az Akadémia elnökének iránymutatása alapján (a kormányzati és az ágazati stratégiákkal összhangban) megtervezi és
kialakítja az akadémiai információs politikát, kidolgozza és fejleszti a rövid, közép- és hosszú távú IT stratégiát, részt
vesz az informatikával kapcsolatos belsô szabályozások, eljárási rendek kidolgozásában.

9.4. Meghatározza a Titkárság információs rendszerének minôségi indikátorait, a monitorozás idôszakait és módszertanát.
9.5. Részt vesz a titkársági elektronikus iktatási és dokumentumkezelô rendszer kialakításában és mûködtetésében, valamint

az akadémia intézményeinek a titkársági intranetre való felkapcsolódásának kialakításában.

10. A Doktori Tanács Titkársága feladatköre

10.1. Szervezô, ügyintézô és végrehajtási feladatokat lát el azokban az ügyekben, amelyekben az Akadémia Doktori Taná-
csának, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának az eljárás lefolytatására és érdemi döntés megho-
zatalára hatásköre van.

10.2. A Doktori Tanács ellátja különösen az alábbi feladatokat:
a) az MTA doktora tudományos cím megszerzése érdekében benyújtott pályázatok elbírálásra elôkészítése, ennek során

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

csolatos nyilvántartások vezetése, az ezekben szereplô adatokról igazolás kiadása, tudományos minôsítési, illetve a
tudományos cím megszerzéséért indított eljárásban keletkezett iratokba való betekintés engedélyezése;

c) az MTA doktora címmel, illetve azzal egyenértékû tudományos fokozattal rendelkezôk részére a Kormány által meg-
határozott mértékû tiszteletdíj folyósításának ügyében a döntés elôkészítése és közremûködés annak folyósításában;

d) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj megszerzése érdekében benyújtott pályázatok elbírálásra elôkészítése, a vonatkozó
szabályzat szerinti ügyintézés;

e) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülôk kutatói jelentései értékelésének megszervezése és lebonyolítása;
f) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülôk részére a Kormány által meghatározott mértékû ösztöndíj folyósí-

tásának ügyében a kifizetés elôkészítése és közremûködés annak folyósításában;
g) a Doktori Tanács hatáskörébe tartozó tudományos fokozat honosítására vonatkozó döntés elôkészítése;
h) együttmûködés a tudományos osztályok titkárságaival, kapcsolattartás az Országos Akkreditációs Bizottság Titkár-

ságával és az Oktatási és Kulturális Minisztérium illetékes fôosztályával (Magyar Ekvivalencia és Információs Köz-
pont).

VIII. Fejezet
Vegyes rendelkezések

8.1. A Szervezeti és Mûködési Szabályzat alapján valamennyi fôosztálynak el kell készítenie, és a fôtitkárhoz jóváhagyásra
fel kell terjesztenie a fôosztály részletes feladatait is tartalmazó ügyrendjét, illetve a fôosztály munkatársainak munka-
köri leírását.

8.2. Jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzat elválaszthatatlan mellékleteit képezik azon szabályozások, amelyeket jogsza-
bály a szervezeti és mûködési szabályzatok mellékleteként rendel kiadni, így különösen:
a) Titkárság szervezeti felépítésének ábrája;
b) szervezeti egységek engedélyezett létszáma;
c) képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek meghatározása;
d) iratkezelés szabályai;
e) szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.

8.3. Jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzattal összhangban szükséges rendelkezni különösen a következô tárgykörökben:
a) Titkárság köztisztviselôivel és munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása;
b) közszolgálati szabályozás;
c) munkavédelmi elôírások;
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d) tûzvédelmi elôírások;
e) gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések, így különösen a kötelezettségvállalás (szerzôdéskötés), utalványozás, el-

lenjegyzés rendje; Vagyonkezelô Szervezet gazdálkodásának rendje; a vagyongazdálkodással és vagyonhasznosítás-
sal kapcsolatos általános és speciális rendelkezések;

f) belsô kontrollrendszerre, belsô ellenôrzésre vonatkozó elôírások;
g) az Akadémia védjegyével kapcsolatos rendelkezések, valamint az akadémiai bélyegzôk leírása, lenyomata, nyilván-

tartása, használatának rendje;
h) adatvédelmi elôírások;
i) informatikai szabályzat;
j) közbeszerzési szabályozás;
k) kommunikációs szabályozás;
l) esélyegyenlôségi terv;
m) történelem kiemelkedô személyisége nevének cégnévként, valamint felsôoktatási intézmény neveként történô enge-

délyezésének szabályai.
n) szolgálati személygépkocsik használatára vonatkozó rendelkezések;
o) mobiltelefon-használat szabályozása;
p) képernyô elôtti munkavégzéssel kapcsolatos speciális elôírások;
q) nemdohányzók védelmére vonatkozó rendelkezések.

8.4. E Szervezeti és Mûködési Szabályzatot I/2009. és II/2009. sz. mellékleteivel együttesen a Vezetôi Kollégium 2009. szep-
tember 8-i ülésén hagyta jóvá. E Szervezeti és Mûködési Szabályzat és mellékletei – a 8.5. és 8.6. pontokban foglalt ki-
vételekkel – 2009. szeptember 15-én lépnek hatályba.

8.5. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatnak a Stratégiai-elemzési Fôosztályra és az Informatikai Fôosztályra, valamint a
Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Titkárságára (I. Fejezet 1. A Titkárság alapítása, adatai 1.6 pont) vonatkozó
rendelkezései 2010. január 1-én lépnek hatályba.

8.6. A HunASCO Iroda (VII. Fejezet 7. Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztály 7.3 pont) és a WSF Titkárság (VII. Fejezet 7.
Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztály 7.4 pont) 2010. január 1-tôl mûködik a Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztályának ke-
retein belül.

8.7. E Szervezeti és Mûködési Szabályzat hatályba lépésével egyidejûleg – a jelen pontban foglalt kivételekkel – aVezetôi Kol-
légium 1995. november 29-i ülésén elfogadott, és 1997. november 12-i, 1999. november 16-i, 2003. április 15-i, 2003.
május 21-i, 2004. november 2-i, 2004. november 30-i, 2005. február 22-i, 2006. február 21-i, 2007. szeptember 25-i,
2008. július 8-ai, 2008. november 18-ai és 2008. december 16-i ülésein módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzat,
és annak a Titkárság szervezeti tagolódását tartalmazó 1. sz. melléklete hatályát veszti. A Vezetôi Kollégium 1995. no-
vember 29-i ülésén elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzatnak a Kutatásfejlesztési és Innovációs Fôosztályra vo-
natkozó rendelkezései 2009. december 31-én vesztik hatályukat.

8.8. AVezetôi Kollégium 1995. november 29-i ülésén elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzat 2–14. sz. mellékleteit ké-
pezô szabályzatok visszavonásig hatályban maradnak azzal, hogy amennyiben azok valamely rendelkezése ellentétes
jelen Szabályzattal, e Szabályzatban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.
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Az MTA Titkárság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának II/2009. számú melléklete

MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA TITKÁRSÁGA SZERVEZETI EGYSÉGEINEK
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA

Szervezeti egységek 2010. június 16-tól

Felsôvezetôk (elnök, fôtitkár, fôtitkárhelyettes) 3

Testületi Titkárság 36 (2) *

Fôtitkári Titkárság 7

Kommunikációs Fôosztály 7

Kutatóintézeti Fôosztály 24 (1) *

Jogi és Igazgatási Fôosztály 22 (1) *

Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztálya 18

Pénzügyi Fôosztály 39

Ellenôrzési Fôosztály 8

Informatikai Fôosztály 7

Doktori Tanács Titkársága 10

Összes álláshely: 179
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Az MTA Titkárság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának I/2009. számú melléklete



38/2010. (V. 3. ) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai az alábbi határozati javaslatot a Közgyûlés
részére elfogadásra javasolják:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése (az Akadé-
mikusok Gyûlése) megállapítja, hogy a 2010. évi májusi

rendes közgyûlés által megválasztható levelezô tagok száma
30, tekintettel arra, hogy az Agrártudományok Osztálya
által jelölt Tóth Miklóssal szemben az Akadémia elnökének
kezdeményezésére fegyelmi eljárás indult, amely az akadé-
mikusválasztás napján vizsgálati szakaszban tart. A Köz-
gyûlés 2010. évi májusi ülésén Tóth Miklós tagságáról nem
szavaz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATA

a 2010. május 3-án megtartott rendkívüli ülésérôl

39/2010. (VI. 29.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai a Jelölôbizottság feladatainak ütem-
tervét az elôterjesztés szerint elfogadják.

2. Az Elnökség tagjai javasoljak a Jelölôbizottságnak, hogy
a tisztújítással kapcsolatos eljárás tekintetében a bizottság
általános, teljes körû és titkos közvélemény-kutatást foly-
tasson az akadémikusok és a nem akadémikus közgyûlési
képviselôk körében.

40/2010. (VI. 29.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai megismerték és megvitatták a Magyar Tu-
dományos Akadémia által alapítandó „Emeritus kutatópro-
fesszor” tárgyú elôterjesztést, és az abban foglaltakat – az ülé-
sen tett módosítással – támogatva felhatalmazzák a Magyar
TudományosAkadémia elnökét, hogy kezdeményezze a szük-
séges jogszabály-módosításokat, és alkossa meg a vonatkozó
végrehajtási szabályokat.

41/2010. (VI. 29.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai tudomásul vették Németh Tamás fôtitkár
tájékoztatóját az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 2010.
április 19-i és 2010. május 31-i ülésének határozatairól.

42/2010. (VI. 29.) számú
elnökségi határozat

Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia területi
bizottságai Szervezeti és Mûködési Szabályzatait megismer-
ték, és azokat az elôterjesztésben foglaltak szerint támogatják.

43/2010. (VI. 29.) számú
elnökségi határozat

1. Az Elnökség tagjai megismerték a területi bizottságok
mûködésérôl szóló beszámolót és fejlesztésük irányaira
tett javaslatokat.

2. Az Elnökség tagjai felkérik az MTA elnökét a javaslatok
szerinti intézkedések megtételére.

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI

a 2010. június 29-én megtartott ülésérôl
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30/2010. (VI. 15.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai megismerték és megvitatták a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Titkársága Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatának módosítása tárgyú elôterjesztést, és azt
az elôterjesztés szerinti tartalommal és hatállyal, az ülésen tett
módosításokkal elfogadják.

31/2010. (VI. 15.) számú
VK határozat

AVezetôi Kollégium tagjai megismerték és megvitatták a Ma-
gyar TudományosAkadémia által alapítandó „Emeritus kuta-
tóprofesszor” tárgyú elôterjesztést, és az abban foglaltakat –
az ülésen tett módosításokkal – támogatva felhatalmazzák a
Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy a szükséges
szabályozásokat alkossa meg.

32/2010. (VI. 15.) számú
VK határozat

1. A Vezetôi Kollégium tagjai a Jelölôbizottság feladatainak
ütemtervét az elôterjesztés szerint elfogadják.

2. A Vezetôi Kollégium tagjai javasolják a Jelölôbizottság-
nak, hogy a tisztújítással kapcsolatos eljárás tekintetében
a bizottság általános, teljes körû és titkos közvélemény-
kutatást folytasson az akadémikusok és a nem akadémi-
kus közgyûlési képviselôk körében.

33/2010. (VI. 15.) számú
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai tudomásul vették Németh Tamás
fôtitkár tájékoztatóját az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
2010. április 19-i és 2010. május 31-i ülésének határozatai-
ról.

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA
VEZETÔI KOLLÉGIUMÁNAK

2010. JÚNIUS 15-EI HATÁROZATAI

Napirend:
1. Igazgatói pályázatot véleményezô eseti bizottság jelentés-

ének megvitatása, javaslat a kinevezendô igazgató szemé-
lyére (Irodalomtudományi Intézet).

2. Eseti bizottságok felkérése a 2010. II. félévben benyúj-
tandó igazgatói pályázatok elbírálására.

3. Tájékoztató a kutatóhelyek 2009. évi tevékenységének
elemzésérôl.

4. Intézeti SZMSZ-ek jóváhagyása.
5. A 2010. II. félévi munkaterv elfogadása.
6. Egyebek.

AKT 1/3/2010 (05. 31.) határozat:

Az MTA elnökének felhívására Szörényi László, az Iroda-
lomtudományi Intézet jelenlegi igazgatója nyújtott be egye-
dül igazgatói pályázatot. Görömbei András, az MTA Iroda-
lomtudományi Intézet igazgatói állására beérkezett pályázat

véleményezésére létrehozott eseti bizottság elnöke ismertette
a bizottság véleményét.A pályázó meghallgatása után az eseti
bizottság egyhangú véleménye, hogy az Irodalomtudományi
Intézetet Szörényi László vezesse a továbbiakban is.

Az AKT az eseti bizottság jelentésének megismerését kö-
vetôen, titkos szavazással egyhangúlag javasolja, hogy az
Irodalomtudományi Intézet igazgatói feladatainak ellátá-
sára Szörényi László kapjon megbízást.

AKT 2/3/2010 (05. 31.) határozat:

Németh Tamás, az MTA fôtitkára emlékeztetett arra, hogy
AKT a 2010. II. félévében lejáró igazgatói megbízások, vala-
mint a megalakulás elôtt álló MTA Dunakutató Intézet kap-
csán benyújtandó pályázatok elbírálására egy-egy öttagú eseti
bizottságot kér fel. Az eseti bizottságok 4-4 tagját, valamint a
póttagokat, a tudományterületi szakbizottságok 2010. májusi
ülésükön jelölték. A bizottságok ötödik tagját az Akadémia

AzAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
2010. május 31-i ülésének (AKT 3/2010)

határozatai
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elnöke fogja delegálni. Az eseti bizottságokba a szakbizottsá-
gok által jelölt 4-4 tag és a póttagok névsorát az AKT hagyja
jóvá. A Társadalomtudományi Szakbizottság a Szociológiai
Kutatóintézet igazgatói pályázatát véleményezô eseti bizott-
ságba nem jelölt szociológus tagot, a Dunakutató Intézet igaz-
gatói pályázatokat véleményezô eseti bizottságába egy kül-
földi tagot is jelölt az Élettudományi Szakbizottság.

Az AKT a szakbizottságok személyi javaslatát a 2010. dec-
ember 31-én lejáró igazgatói megbízások, valamint a meg-
alakulás elôtt álló MTA Dunakutató Intézet kapcsán be-
nyújtandó igazgatói pályázatokat bíráló eseti bizottságokra
a Dunakutató Intézet, az Atommagkutató Intézet, a Geo-
déziai és Geofizikai Kutatóintézet, a Geokémiai Kutatóin-
tézet, a Társadalomkutató Központ esetében egyhangúlag
elfogadta. Az AKT felkéri a Társadalomtudományi Szakbi-
zottságot, hogy a Szociológiai Kutatóintézet igazgatói pá-
lyázatait véleményezô eseti bizottságba olyan tagokat ja-
vasoljanak, akik között szociológus szakember is van.

AKT 3/3/2010 (05. 31.) határozat:

Vass Imre,mint azAKT Értékelô Bizottság tagja, ismertette a
bizottság javaslatát a Külsô Tanácsadó Testületek (KTT) szá-
mára biztosítandó adatokról. Az Értékelô Bizottságban kiala-
kult álláspont szerint célszerû a KTT-k rendelkezésre bocsá-
tani:
– az AKT javaslatát a KTT-k számára az elemzés szem-

pontjaira
– a 2009-es intézeti beszámolót
– az intézetfejlesztési terveket
– az intézet teljes publikációs listáját
– a számszerûsíthetô adatokból képzett paraméterek számí-

tási módját magyarázó ábrát
– a számszerûsíthetô adatokból képzett paraméterek grafi-

kus diagramjait a tudományterületekre vonatkozóan
– a számszerûsíthetô adatokból képzett paraméterek alap-

adatait, valamint a költségvetési támogatás összegét a tu-
dományterület intézeteire vonatkozóan.

Németh Tamás elmondta, hogy az Értékelô Bizottság elô-
készítô munkájára azért volt szükség, hogy az intézetek tevé-
kenységének elemzésében részt vevô testületek azonos adatok
alapján végezzék munkájukat. Az AKT korábban már elfo-
gadta az intézetértékelés folyamatának ütemtervét, valamint
az AKT Értékelô Bizottsága által kidolgozott szempontrend-
szert az intézeti Külsô Tanácsadó Testületek számára a kuta-
tóintézetek 2009. évi tevékenységének elemzéséhez. A hát-
téranyagokat a KTT-k elnökei a Kutatóintézeti Fôosztálytól
magyar és angol nyelven kapják meg.

Az AKT Értékelô Bizottságának javaslatát a Külsô Taná-
csadó Testületek (KTT) számára biztosítandó intézeti ada-
tokról az AKT egyhangúlag elfogadta.

AKT 4/3/2010 (05. 31.) határozat:

Az intézetek szervezeti és mûködési szabályzatát az AKT
hagyja jóvá. Katona Gyula, az AKT SZMSZ Bizottságának
elnöke javasolta az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet
SZMSZ-ének elfogadását.

Az AKT egyhangúlag elfogadta a MTA KFKI Atomener-
gia Kutatóintézet Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

AKT 5/3/2010 (05. 31.) határozat:

Németh Tamás szavazásra bocsátotta azAKT elôzetesen meg-
küldött 2010. II. félévi munkatervét.

Az AKT a 2010. II. félévi munkatervét egyhangúlag elfo-
gadta, és egyetértett abban, hogy az AKT 2010. II. félévé-
ben két alkalommal, október 25-én, valamint november
22-én ülésezzen.

AKT 6/3/2010 (05. 31.) határozat:

Németh Tamás röviden tájékoztatta az AKT-t a sajtóban is
nagy teret kapott társadalomtudományi intézetekkel kapcso-
latos, valamint a Növényvédelmi Kutatóintézetben jelentkezô
szabálytalansággal összefüggô ügyek rendezésérôl.
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1. §

(1) A Doktori Szabályzat 8. §-ának (3) bekezdése hatályát
veszti, és helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A doktori eljárás során felmerülô etikai vétségek miatt
benyújtott kérelmet, illetve a (2) bekezdés szerinti fe-
lülvizsgálati kérelmet az MTA Tudományetikai Bizott-
sága vizsgálja meg. A Tudományetikai Bizottság hatá-
rozatának meghozataláig (jogerôre emelkedéséig) a
doktori eljárást a Doktori Tanács elnöke felfüggeszti.”

(2) A Doktori Szabályzat 8. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„A Doktori Tanács a Tudományetikai Bizottság jog-
erôs határozatának kézhezvételét követô elsô ülésén, a
határozat ismeretében hozza meg a felfüggesztett eljá-
rás folytatására, vagy megszüntetésére vonatkozó dön-
tését.”

2. §

A Doktori Szabályzat 45. § (5) bekezdése hatályát veszti, és
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„Az MTA doktora cím elnyerését igazoló oklevél átadá-
sára – ünnepélyes körülmények között – évente egyszer
kerül sor. Az oklevelet az MTA elnöke (akadályoztatása
esetén megbízottja) és a Doktori Tanács elnöke (akadá-
lyoztatása esetén a Doktori Tanács társelnöke) adja át.”

3. §

Jelen módosító rendelkezés 1. §-a a Magyar Tudományos
Akadémia Tudományetikai kódexe (Memorandum és Tudo-
mányetikai Kódex) hatályba lépését követô napon lép ha-
tályba. Jelen módosító rendelkezés 2. §-a 2010. május 15-én
lép hatályba.

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Szabályzatának módosítása



I. fejezet
ALAPELVEK

A doktori cím adományozásának feltételei
1. §

(1) A Magyar Tudományos Akadémia doktora (Doctor Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae, rövidítve: DSc, a továb-
biakban: MTA doktora) tudományos cím annak adomá-
nyozható, aki
a) magyar állampolgár;
b) vagy külföldi, akinek munkássága igazolhatóan a ma-

gyar tudományhoz kapcsolódik;
és aki

c) egyetemi végzettséggel rendelkezik;
d) PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal

rendelkezik;
e) tudományos szakterületének mértékadó hazai és nem-

zetközi körei elôtt ismert, visszhangot kiváltó kiemel-
kedô tudományos kutatói munkásságot fejt ki;

f) az általa mûvelt tudományágat és szakterületet a tudo-
mányos fokozat megszerzését követôen jelentôs ere-
deti tudományos eredménnyel gyarapította, azzal hoz-
zájárult a tudomány továbbfejlôdéséhez;

g) részt vesz a hazai tudományos közéletben;
h) tudományos eredményeit doktori mûben foglalja össze;
i) nem áll bíróság közügyektôl eltiltó ítéletének hatálya

alatt;
j) teljesíti a cím megszerzésének a tudományos osztályok

által meghatározott feltételeit.
(2) Az MTA doktora cím nem adományozható annak, aki

a) s cselekvôképességet kizáró vagy korlátozó gondnok-
ság alatt áll;

b) a jelen szabályzat rendelkezése folytán e jogosultsá-
gában idôlegesen korlátozott személy.

(3) Külföldön szerzett tudományos fokozat vagy tudományos
cím honosításaként a doktori cím nem ítélhetô oda.

(4) A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 28. paragrafusában foglalt felhatalmazás alapján a
jelen szabályzat hatályba lépésétôl a korábban szerzett „tu-
domány(ok) doktora” fokozat – a név megtartásával – az
MTA Doktora tudományos címmel egyenértékû. A ko-
rábban szerzett „tudomány(ok) doktora” fokozat feljogo-
sít az „MTA Doktora” tudományos cím viselésére.

Szervezeti alapelvek
2. §

(1) Az MTA doktora tudományos cím megszerzéséért indított
eljárás (a továbbiakban: doktori eljárás) folyamán a tudo-
mányos tevékenység megítélésének bármely kérdésérôl

érdemi döntést csak testület hozhat, titkos szavazással, a
többségi elv alapján.

(2 )Az MTA doktora cím odaítélésérôl kizárólag a Magyar
TudományosAkadémia Doktori Tanácsa (a továbbiakban:
Doktori Tanács) dönthet.

(3) A doktori eljárásban közremûködô/eljáró személyek és
testületek tagjai – ha a jelen szabályzat kivételt nem álla-
pít meg – az MTA rendes és levelezô tagjai, külsô tagjai és
az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékû tudomá-
nyos fokozattal rendelkezô köztestületi tagok lehetnek.
Ebben kivételt képeznek a Doktori Tanács Titkárságának
tagjai.

(4) A doktori eljárásban a közremûködôk személyesen vesz-
nek részt: a helyettesítésük nincs megengedve.

Eljárási alapelvek
3. §

(1) Az MTA doktora tudományos cím (a továbbiakban: dok-
tori cím) a jelen szabályzat szerint lefolytatott doktori el-
járásban ítélhetô oda.

(2) A doktori eljárás kérelemre indul. A kérelmet az nyújt-
hatja be, aki a doktori címet megszerezni kívánja (a to-
vábbiakban: kérelmezô).

(3) A kérelmezô az eljárás kezdeményezésével elismeri és kö-
telezônek fogadja el a doktori eljárás lefolytatására a jelen
szabályzatot és az ahhoz tartozó szabályokat.

(4) A doktori eljárásban a kérelmezô személyesen jár el: más
nem képviselheti.

(5) A kérelmezô a tudományos munkásságát, teljesítményét,
az azt tanúsító tényeket maga tartozik bemutatni és iga-
zolni.A kérelmezô más szellemi alkotását sajátjaként nem
tüntetheti fel; köteles egyértelmûen elkülöníteni saját ered-
ményeit másokéitól. Kétség esetén köteles bizonyítani,
hogy melyek a saját tudományos munkásságának elemei,
melyek a saját tudományos eredményei.

4. §

(1) A doktori eljárásban a közremûködôk érdek nélkül, befo-
lyásmentesen, pártatlanul, elfogulatlanul, kizárólag tudo-
mányos ismereteik és meggyôzôdésük alapján járnak el.

(2) A doktori eljárásban közremûködôket érdemi döntéseik
meghozatalában bíróság vagy közigazgatási szerv döntése
vagy fegyelmi határozat nem köti.

(3) Sem a kérelmezô, sem más nem befolyásolhatja a doktori
ügyben eljáró testületeket és személyeket véleményük ki-
alakításában és döntésük meghozatalában.

(4) A doktori ügyben eljáró testületek tagjai akkor jogosultak
szavazásra, ha az ülésen az ügy tárgyalásakor mindvégig
jelen vannak.

292 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 2010. július 30.

A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA DOKTORI SZABÁLYZATA*

* A Magyar Tudományos Akadémia 2010. évi májusi rendes közgyûlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva



2010. július 30. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 293

5. §

(1) A doktori eljárás írásban és szóban folyik: a szóbeli eljá-
rásról írásbeli feljegyzést, jegyzôkönyvet, összefoglalót
kell készíteni és az iratokhoz mellékelni.

(2) A doktori cím megszerzésérôl közhiteles okiratot kell ki-
állítani.

6. §

(1) Az MTA Doktori Szabályzatát, a Doktori Tanács Eljárási
Szabályzatát és Ügyrendjét, valamint a Doktori Tanács
Ügyrendi Bizottságának Ügyrendjét, továbbá az MTA tu-
dományos osztályainak doktori eljárásra vonatkozó
ügyrendjét és sajátos követelményrendszerét azok elfoga-
dását követô az MTA honlapján – szükség esetén – az
Akadémiai Értesítôben közzé kell tenni.

(2) A doktori eljárás – az eljáró testületek zárt tanácskozása
kivételével – nyilvános. A nyilvánosság korlátozható, ha
titokvédelmi okból indokolt.A titokvédelem indokoltságát
a kérelmezô köteles igazolni.

(3) A kérelmezô a doktori ügyében keletkezett iratokba a
Doktori Tanács Eljárási Szabályzatában és Ügyrendjében
meghatározott módon jogosult betekinteni.

7. §

(1) Az odaítélt doktori cím visszavonásáról a Doktori Tanács
dönt (48. pont).

(2)Aki bíróság közügyektôl való jogerôs eltiltó ítéletének ha-
tálya alatt áll, doktori címét nem használhatja, az abból
eredô jogokat nem gyakorolhatja, kötelezettségeit nem tel-
jesítheti.

8. §

(1) A doktori eljárásban az államigazgatási eljárás általános
szabályai nem alkalmazhatók, a meghozott döntések sem
bíróság, sem közigazgatási szerv elôtt nem tehetôk vitássá.

(2) A Doktori Tanács bármely határozatának felülvizsgálata
csak abban az esetben kérhetô, ha az eljárás során eljárási
szabály megsértésére került sor, és ez a szabálysértés az
eljárásban hozott döntés eredményét befolyásolhatta.A fe-
lülvizsgálati kérelmet a Doktori Tanács Ügyrendi Bizott-
sága vizsgálja meg. Ha az Ügyrendi Bizottság eljárási sza-
bály megsértését állapítja meg, a Doktori Tanács a
határozatát hatályon kívül helyezi, és rendelkezik az eljá-
rás folytatásáról. Ellenkezô esetben a felülvizsgálati ké-
relmet elutasítja.

(3) A doktori eljárás során felmerülô etikai vétségek miatt be-
nyújtott kérelmet, illetve a (2) bekezdés szerinti felülvizs-
gálati kérelmet az MTA Tudományetikai Bizottsága vizs-
gálja meg. A Tudományetikai Bizottság határozatának
meghozataláig (jogerôre emelkedéséig) a doktori eljárást
a Doktori Tanács elnöke felfüggeszti.

(4) A Doktori Tanács a Tudományetikai Bizottság jogerôs ha-
tározatának kézhezvételét követô elsô ülésén, a határozat
ismeretében hozza meg a felfüggesztett eljárás folytatá-
sára vagy megszüntetésére vonatkozó döntését.

II. fejezet
AZ ELJÁRÓ SZERVEZETEK

A doktori ügyben eljáró testületek és személyek
9. §

(1) A doktori eljárásban közremûködô/eljáró testületek:
a) a Doktori Tanács;
b) a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága;
c) az MTA tudományos osztályai;
d) az MTA tudományos bizottságai;
e) az osztályok doktori bizottságai;
f) a Doktori Tanács esetenként megbízott bizottságai;
g) a bíráló bizottságok.

(2) A doktori eljárásban közremûködô/eljáró személyek:
a) a Doktori Tanács elnöke, társelnöke és titkára;
b) az elôterjesztôk;
c) a hivatalos bírálók;
d) az eseti szakértôk;
e) az MTA Doktori Tanácsa Titkárságának vezetôje és a

szakreferensek.
(3) A doktori eljárásban az igazgatási és végrehajtási felada-

tokat az MTA Doktori Tanácsának Titkársága látja el.

A Doktori Tanács
10. §

(1) A Doktori Tanács feladata az MTA doktori cím megszer-
zésére vonatkozó eljárásban az eljárás szakmai, ügyrendi
és tudományetikai felügyelete, és az eljárás egyes szaka-
szaiban szükséges döntések meghozatala.

(2) A Doktori Tanács 22 tagú. A Doktori Tanácsnak az MTA
minden tudományos osztálya részérôl két tagja és egy pót-
tagja van.

(3) A Doktori Tanács tagjait és póttagjait az MTA közgyûlése
választja három évre. A tagok egymást követô idôszakok-
ban egyszer újraválaszthatók.A póttagság a tagsággal azo-
nos idôtartamra szól.

(4) A Doktori Tanács tagjait és póttagjait a tudományos osz-
tályok jelölik. A közgyûlés a tagok és a póttagok szemé-
lyérôl egyszerû szavazattöbbséggel dönt.

(5) Ha a Doktori Tanács tagja lemond vagy meghal, helyére
a megválasztott póttag lép. Ha egy tanácstag két hónap-
nál hosszabb ideig van akadályozva feladata ellátásában,
helyette a Doktori Tanács elnöke a tudományos osztály
póttagját kéri fel a közremûködésre a megbízás várható
idôtartamának megjelölésével.

11. §

A Doktori Tanács megválasztása után tagjai közül – titkos sza-
vazással – megválasztja elnökét, társelnökét és titkárát.

A Doktori Tanács hatásköre
12. §

(1) A Doktori Tanács dolgozza ki az MTA Doktori Szabályza-
tát, amelyet a Közgyûlés fogad el, továbbá Eljárási Szabály-
zatát és Ügyrendjét, amelyet az MTA Elnöksége fogad el.



(2) A Doktori Tanács hatáskörébe tartozik a doktori eljárás
három meghatározó döntése:
a) a doktori eljárás lefolytatásának engedélyezése vagy

megtagadása,
b) a nyilvános vita engedélyezése vagy megtagadása,
c) a doktori cím odaítélése vagy megtagadása.
A b) pontbeli hatáskör (38. pont) kivételével e jogköröket
a Doktori Tanács más személyre vagy testületre nem ru-
házhatja át.

(3) A Doktori Tanács döntési hatáskörébe tartozik továbbá:
a) az Ügyrendi Bizottság kinevezése,
b) az Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének elfogadása,
c) honosítási kérdések elbírálása,
d) a tudományos osztályok ügyrendjében megállapított

minimumkövetelményeinek véleményezése és össze-
hangolása,

e) a nyilvánosság korlátozása egyes doktori ügyekben ti-
tokvédelmi okból.

A Doktori Tanács mûködése
13. §

(1) A Doktori Tanács a munkáját zárt ülésein végzi, és az
ügyeket elôterjesztés alapján tárgyalja.

(2) A Doktori Tanács ülése valamely konkrét ügyben akkor
határozatképes, ha azon az összeférhetetlenség miatt ki
nem zárt tagjainak több mint a fele jelen van. Mindegyik
tisztségviselônek és tagnak egyenlô szavazata van.

(3) A Doktori Tanács határozatait „igen-nem” szavazattal
hozza meg, a szavazástól való tartózkodás nincs megen-
gedve. A Doktori Tanács érvényes döntéséhez a jelenlévô
szavazásra jogosultak 50 százalékot meghaladó egynemû
szavazata szükséges.

14. §

(1) A Doktori Tanács elnökének hatáskörébe tartozik külö-
nösen a tanács ülésének összehívása, az ülés napirendjé-
nek megállapítása, az elôterjesztôk kijelölése, a tanács-
kozás vezetése, az oklevelek aláírása és ünnepélyes
átadása.

(2) A doktori cím megszerzését tanúsító okiratot az elnök –
akadályoztatás esetén a társelnök – és a titkár írja alá.

A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága
15. §

(1) A Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban
Ügyrendi Bizottság) három tagból áll. Elnökét és két tag-
ját a Doktori Tanács a Gazdaság- és Jogtudományok Osz-
tályának javaslata alapján akadémikus vagy MTA doktora
címmel (vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal)
rendelkezô köztestületi tagok közül választja háromévi idô-
tartamra. A bizottsági tagság a hároméves megbízás lejár-
tát követôen egy alkalommal megújítható.Az Ügyrendi Bi-
zottság tagja nem lehet egyidejûleg a Doktori Tanács tagja.

(2) Az Ügyrendi Bizottság az Ügyrendjét maga dolgozza ki,
és azt a Doktori Tanács fogadja el.

(3) Az Ügyrendi Bizottság kizárólag a doktori eljárás sza-
bályszerûségét vizsgálja az azt kifogásoló bejelentések

alapján, különösen a jelen szabályzatban meghatározott
esetekben. Saját kezdeményezésére az Ügyrendi Bizott-
ság nem jár el.

(4) Az Ügyrendi Bizottság jogorvoslatként kizárólag az eljá-
rás szabályszerûségérôl dönt. Döntése a doktori eljárás-
ban résztvevôkre kötelezô.

(5) Az Ügyrendi Bizottság akkor határozatképes, ha az ülé-
sén mindhárom tagja jelen van. Döntését szótöbbséggel
hozza. A szavazástól való tartózkodás nincs megengedve.

(6) Az Ügyrendi Bizottság igazgatási-titkársági feladatait az
MTA Titkárságának Jogi és Igazgatási Fôosztálya látja el.

Az MTA tudományos osztályai
16. §

(1) A doktori cím odaítélését az MTA tudományos osztályai
készítik elô, teljes felelôsséggel. Az illetékes tudományág
és a szakterületek sajátosságainak megfelelô érdemi kö-
vetelményeiket osztályügyrendjükben maguk állapítják
meg.Az osztályügyrendek doktori eljárásra vonatkozó ré-
szét az érdemi követelményekre vonatkozó javaslatukkal
együtt jóváhagyásra a Doktori Tanács elé terjesztik.
A Doktori Tanács a tudományos osztályok követelményeit
a Doktori Tanács Ügyrendjében rögzíti.

(2) A doktori eljárásban az MTA tudományos osztályainak a
feladata és hatásköre:
döntés
a) a doktori kérelem szempontjából a tudományági ille-

tékességrôl,
b) rövid értekezés benyújtása esetén a doktori eljárás

annak alapján való lefolytathatóságáról, továbbá
c) a doktori eljárásban alkalmazható idegen nyelvrôl;
javaslattétel a Doktori Tanácsnak
d) a kérelmezô doktori habitusának, tudományos mun-

kásságának megítélése alapján a doktori eljárás le-
folytatásáról, azaz a doktori mû bírálatra bocsátásáról,

e) a hivatalos bírálók és a bíráló bizottság személyi ösz-
szetételérôl, továbbá

f) a bíráló bizottság véleménye alapján a doktori cím
odaítélésérôl.

Az osztály az a) pontbeli döntését az elnökére ruházhatja
át.

(3) A doktori eljárásban a tudományos osztály ülése akkor ha-
tározatképes, ha azon jelen van
a) az ügy összes elôterjesztôje, továbbá
b) a szavazati joggal rendelkezô, összeférhetetlenség

miatt ki nem zárt tagjainak legalább a fele.
(4) Az osztály valamennyi kérdésben titkos szavazással,

„igen-nem” szavazatokkal dönt, ahol a tartózkodás nem
megengedett. Érvényes döntéshez a jelenlévô szavazásra
jogosultak 50 százalékot meghaladó egynemû szavazata
szükséges.

Az MTA tudományos bizottságai
17. §

(1) A doktori eljárásban az egyes osztályokhoz tartozó tudo-
mányos bizottságoknak a hatásköre az eljárás habitusvizs-
gálati szakaszára terjed ki. Feladatuk a kérelmezô doktori
habitusának vizsgálata, azaz tudományos munkásságának
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megítélése, és ennek alapján állásfoglalás és javaslattétel
az osztály számára a doktori eljárás lefolytatására.

(2) A doktori eljárásban az MTA tudományos bizottságainak
a feladata és hatásköre:
döntés
a) a doktori kérelem szempontjából a szakterületi illeté-

kességrôl,
b) a doktori mû formai alkalmasságáról;
javaslattétel az osztálynak
c) a kérelmezô doktori habitusa, azaz tudományos mun-

kássága alapján a doktori eljárás lefolytatásáról, vagyis
a doktori mû bírálatra bocsátásáról,

d) a hivatalos bírálók és a bíráló bizottság személyi ösz-
szetételérôl,

e) a doktori eljárás rövid értekezés alapján való lefoly-
tathatóságáról.

A bizottság az a) pontbeli döntését az elnökére ruházhatja
át.

(3) A doktori eljárásban a tudományos bizottság ülése akkor
határozatképes, ha azon jelen van
a) az ügy összes elôterjesztôje, továbbá
b) a doktori eljárásban szavazati joggal rendelkezô, ösz-

szeférhetetlenség miatt ki nem zárt tagjainak legalább
a fele.

Kivételes esetben a tudományos bizottság javaslata alap-
ján a tudományos osztály által jóváhagyott legfeljebb két
csak PhD fokozattal rendelkezô bizottsági tag is jogosult
a szavazásra.

(4) A tudományos bizottság
a) a doktori habitusról és annak alapján a doktori mû bí-

rálati eljárásra bocsátásáról 1–5 pontos rendszerû sza-
vazással alakítja ki véleményét.A szavazás eredménye
akkor pozitív, ha a pontok száma meghaladja a szava-
zásban résztvevôk által adható legnagyobb összpont-
szám 70%-át.

b) a rövid értekezés alapján lefolytatható eljárás engedé-
lyezésérôl, valamint a többi kérdésben „igen-nem” sza-
vazatokkal dönt, a tartózkodás nincs megengedve. Ér-
vényes döntéshez a szavazásban résztvevôk 50
százalékot meghaladó egynemû szavazata szükséges.

Doktori bizottság, eseti interdiszciplináris bizottságok
18. §

(1) Ha az MTA tudományos osztályai szükségesnek tartják,
az osztályhoz tartozó habitusvizsgálati ügyekkel foglal-
kozó külön doktori bizottságot mûködtethetnek, amely a
tudományos bizottság 17. pont (2) bekezdésében felsorolt
feladatait végezheti el. Az osztály elnöke ebben az eset-
ben is kijelöli a szakmailag illetékes tudományos bizott-
ságot.A doktori bizottság az ügyben illetékes tudományos
bizottsággal szorosan együttmûködve látja el feladatát, és
eljárására a tudományos bizottságokra irányadó szabályo-
kat kell alkalmazni. A doktori bizottság állásfoglalása a
tudományos bizottság állásfoglalását helyettesítheti, dön-
tésekor az osztály a doktori bizottság állásfoglalását a tu-
dományos bizottság állásfoglalásaként veheti figyelembe.

(2) Ha a tudományos teljesítmény elbírálása több osztály ha-
tókörébe tartozik, vagy egyik körébe sem sorolható, a
Doktori Tanács az érintett osztályok álláspontja alapján

olyan eseti bizottságot alakít, amelyben különbözô osztá-
lyokhoz tartozó, a benyújtott eredmények megítélésében
leginkább illetékes személyek vesznek részt, hogy ôk lás-
sák el az egyébként az illetékes osztályra háruló feladato-
kat. Az így létrehozott eseti interdiszciplináris bizottság
mindenben a tudományos osztályokra vonatkozó szabá-
lyok szerint jár el. Az interdiszciplináris bizottságban
annak az osztálynak a követelményrendszerét kell figye-
lembe venni, amely osztályhoz tartozó tudományágban a
jelölt a kérelmét benyújtotta. Az interdiszciplináris bizott-
ság önállóan vagy ügykezelô osztály vezetése mellett jár
el, és közvetlenül a Doktori Tanácsnak tartozik beszámolni
(31.(4) pont).

(3) Eseti interdiszciplináris bizottságot hozhatnak létre a tu-
dományos osztályok is, ha az eljárásban való közremûkö-
désre a tudományos osztályon nincs a tudományszaknak
megfelelô tudományos bizottság, vagy ha több szakterület
mûvelôinek együttmûködése szükséges.Az interdiszcipli-
náris bizottság önállóan vagy ügykezelô bizottság veze-
tése mellett jár el, és az illetékes osztálynak tartozik be-
számolni (31.(5) pont).

A bíráló bizottság
19. §

(1) A kérelmezô konkrét tudományos eredményeinek részle-
tes érdemi vizsgálatát – a doktori mû alapján – bíráló bi-
zottság végzi. A bíráló bizottság folytatja le az elbírálásra
benyújtott mû nyilvános vitáját, azaz a hivatalos bírálók
véleményét figyelembevéve minôsíti a doktori mûvet, az
abban foglalt új eredményeket, a téziseket, valamint a je-
lölt vitakészségét. Ennek alapján részletes indoklással alá-
támasztott javaslatot terjeszt elô a tudományos osztály, va-
lamint a Doktori Tanács felé a doktori cím odaítélésérôl.

(2) A bíráló bizottságot a kérelmezô szakterületének és mun-
kásságának megfelelô szakemberek közül az MTA illeté-
kes tudományos osztályának javaslata alapján a Doktori
Tanács bízza meg. A bíráló bizottság kijelölésével az osz-
tály a doktori mûben foglalt tudományos eredmények mi-
nôsítésére vonatkozó szakmai döntési illetékességét a bí-
ráló bizottságra ruházza át.

(3) A bíráló bizottság elnökbôl, titkárból, továbbá legalább öt,
legfeljebb hét tagból áll. Ha az érintett szakterületnek
megfelelô akadémikus vagy MTA doktora címmel ren-
delkezô személyekbôl a teljes bíráló bizottság nem hoz-
ható létre, a bíráló bizottsági titkár és tag kivételes eset-
ben csak doktori (PhD) fokozattal rendelkezô személy is
lehet, de a bíráló bizottságban legfeljebb két csak PhD fo-
kozattal rendelkezô személy vehet részt.

(4) A bíráló bizottság abban az esetben határozatképes, ha annak
elnöke, titkára és legalább négy tagja a nyilvános vitán –
annak megkezdésétôl a vita berekesztéséig – jelen volt.

A hivatalos bírálók
20. §

(1) A doktori eljárásban a kérelmezô konkrét tudományos ered-
ményeinek a bíráló bizottság elôtt és a nyilvános vitán való
bemutatása érdekében a doktori mû részletes érdemi vizs-
gálatának elvégzésére hivatalos bírálókat kell megbízni.

2010. július 30. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 295



(2) A hivatalos bírálókat a kérelmezô munkásságához közel
álló szakemberek közül az MTA illetékes tudományos osz-
tályának javaslata alapján a Doktori Tanács bízza meg.

(3) A hivatalos bírálók száma háromnál kevesebb nem lehet.
(4) Ha az érintett szakterületnek megfelelô akadémikus vagy

MTA doktora címmel rendelkezô személyekbôl a három
bíráló nem állítható ki, a hivatalos bírálattal legfeljebb egy
csak PhD fokozattal rendelkezô személy is megbízható.

(5) Indokolt esetben hivatalos bírálóként egy külföldi szak-
ember is megbízható.

Az elôterjesztôk
21. §

(1) A doktori eljárásban a kérelmezô tudományos tevékeny-
ségének vizsgálatát és annak eredményeit az ügyben el-
járó testület számára – a bíráló bizottság elôtt lefolytatandó
nyilvános vita kivételével – elôterjesztôk mutatják be.

(2) Az elôterjesztô a tudományág szerint illetékes szakember,
aki az eljáró testület tagja, ennek hiányában pedig erre fel-
kért külsô szakértô lehet. Kivételes esetben, ha az érintett
szakterületnek megfelelô akadémikus vagy MTA doktora
címmel rendelkezô személyekbôl a két elôterjesztô nem
állítható ki, a feladattal legfeljebb egy csak PhD fokozat-
tal rendelkezô személy is megbízható.

(3) Az elôterjesztôt a Doktori Tanácsban az elnök, az MTA
tudományos osztályán az osztályelnök, a tudományos
bizottságban annak elnöke bízza meg a feladat elvégzé-
sével.

(4) A Doktori Tanácsban a doktori ügynek egy, az MTA tu-
dományos osztályán egy vagy két, a tudományos bizott-
ságban és az eseti (interdiszciplináris) bizottságban két
vagy három elôterjesztôje lehet.

(5) A Doktori Tanácsban a szakmailag illetékes tanácstag az
elôterjesztô. Ha a Doktori Tanács tagjai között nincs a tu-
dományág szerint megfelelô elôterjesztônek alkalmas tag,
akkor a feladat ellátására elsôsorban a tudományos osz-
tály tagját vagy a tudományos (interdiszciplináris) bizott-
ság elnökét kell felkérni. Az elôterjesztô munkáját külsô
szakértô is segítheti.

(6) Az elôterjesztôk távollétében a doktori ügy nem tárgyal-
ható. Tartós távollét esetén az elnök új elôterjesztôt kér
fel.

(7) Indokolt esetben elôterjesztôként egy külföldi szakember
is megbízható.

A külsô szakértô
22. §

(1) A Doktori Tanács elnöke külsô szakértôt bízhat meg abban
az esetben, ha a kérelmezô tudományos teljesítményének
megítélése
a) a doktori eljárás lefolytatásának engedélyezése,
b) a doktori vitára bocsátás, vagy
c) a doktori cím odaítélése
során az illetékes tudományos osztály vagy bizottság, il-
letve a hivatalos bírálók és a bíráló bizottság javaslata alap-
ján nem egyértelmû, s az más módon nem tisztázható.

(2) A szakértôt a kérelmezô munkásságához közel álló szak-
emberek közül az illetékes tudományos osztály javaslata
alapján a Doktori Tanács elnöke kéri fel.

(3) Indokolt esetben külsô szakértôként egy külföldi szakem-
ber is felkérhetô.

Az összeférhetetlenség és elfogultság
23. §

(1) A doktori eljárásból – a nyilvános vita kivételével – ki van
zárva, és az érdemi elbírálásban nem mûködhet közre az,
aki a kérelmezôvel összeférhetetlen, vagyis aki
a) megállapítható érdekellentétben áll a kérelmezôvel;
b) a kérelmezô közeli hozzátartozója vagy hozzátartozója

(Polgári Törvénykönyv 685. paragrafus b/ pont);
c) munkahelyi közvetlen vezetôje vagy beosztottja, köz-

vetlen munkatársa azonos egységnél (azonos egység-
nek számít az azonos tanszék, intézeti osztály, kutató-
csoport vagy pályázati kutatócsoport, de nem számít
annak az egyetem, annak kara, a kutatóintézet, mú-
zeum vagy egyéb intézmény);

d) a kérelmezô megbízója vagy megbízottja, ha a megbí-
zás öt évnél nem régebben járt le;

e) háromnál több esetben közös munkájuk társszerzôje a
pályázat témakörében;

f) akinek tudományos cím- vagy fokozatszerzés, vagy
habilitáció érdekében benyújtott munkáját a kérelmezô
hivatalos bírálóként véleményezte, vagy annak elbírá-
lásában részt vett;

g) aki ellen a kérelmezô alapos indokkal kifogást emel.
Ebben a kérdésben a Doktori Tanács, illetve felkéré-
sére az Ügyrendi Bizottság dönt.

(2) Nem lehet hivatalos bíráló és a bíráló bizottság tagja, aki
az eljárás alapjául szolgáló doktori mû által felhasznált
bármely munkában a kérelmezô társszerzôje, vagy a ké-
relmezôvel azonos munkahelyen dolgozik az (1) bekez-
dés c) pontja szerint.

(3) Az összeférhetetlenség kérdésére az adott ülés elnöke az
ülés kezdetén köteles felhívni az ülésen résztvevôk fi-
gyelmét. Összeférhetetlen személy az ülés elnökének szó-
ban, bírálat, bíráló bizottsági tagság esetén pedig a Doktori
Tanács titkárságának írásban köteles jelezni az összefér-
hetetlenségét és annak okát [36. pont (1)]. Ha a kérelmezô
tartja összeférhetetlennek a kijelölt bírálót vagy bíráló bi-
zottsági tagot, ezt ugyancsak a Doktori Tanács titkárságá-
nak kell írásban jeleznie [36. pont (2)].

III. fejezet
A DOKTORI ELJÁRÁS

A) A DOKTORI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

A doktori eljárás
24. §

(1) A doktori eljárás két egymást követô szakaszból áll, ezek:
a) a habitusvizsgálati és
b) a bírálati
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szakasz. A habitusvizsgálati szakaszban a kérelmezô sze-
mélyét, a bírálati szakaszban a doktori mûvét vizsgálják.

(2) A doktori habitusvizsgálat a kérelmezô hazai és nemzet-
közi tudományos munkásságának és teljesítményének a
megítélésére irányuló eljárás, amelyet az MTA szakmailag
illetékes tudományos bizottságai és osztályai végeznek
arra felkért elôterjesztôk értékelése alapján. A habitus-
vizsgálati eljárás a kérelmezô tudományos munkásságá-
nak tudományos bizottsági vizsgálatával indul, a tudomá-
nyos osztálynak a doktori mû bírálatra bocsátására, vagy
annak elutasítására tett javaslatával folytatódik és a Dok-
tori Tanács döntésével fejezôdik be.

(3) A doktori bírálati eljárás a kérelmezô doktori mûvében
foglalt tudományos eredményeinek a megítélésére irá-
nyuló eljárás, amelyben a hivatalos bírálók, a bíráló bi-
zottság és a szakmai tudományos közvélemény vesz részt.
A bírálati eljárás a doktori mû bírálatra bocsátásával indul,
a nyilvános vitával folytatódik és a doktori cím odaítélé-
sével vagy elutasításával zárul.

A doktori eljárás iránti kérelem
25. §

(1) A doktori eljárás megindítását a kérelmezô kezdeményezi.
(2) A doktori cím megszerzése iránti eljárás megindítását az

kérelmezheti, aki a jelen szabályzat 1. szakasz (1) bekez-
désében foglalt feltételeknek eleget tesz.

(3) A doktori cím megszerzése iránti kérelmet legkorábban az
egyetem által odaítélt PhD vagy azzal egyenértékû tudo-
mányos fokozat megszerzésétôl számított öt év elteltével
lehet benyújtani. A ötéves várakozási idô alól indokolt
esetben az MTA illetékes tudományos osztályának javas-
lata alapján a Doktori Tanács felmentést adhat.

(4) A doktori eljárás lefolytatása iránti kérelmet a jelen sza-
bályzat melléklete szerinti formanyomtatványon az MTA
Doktori Tanács Titkárságához kell benyújtani.

(5) A kérelemben meg kell jelölni azt a tudományterületet, tu-
dományágat és tudományszakot, amelynek mûvelésében
elért eredményeivel kívánja a kérelmezô a doktori címet
megszerezni.

(6) A kérelemhez mellékelni kell
a) az egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolatát,
b) a PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat

megszerzését igazoló oklevél másolatát, külföldön
szerzett tudományos fokozat (PhD) esetén az oklevél
közjegyzô által hitelesített másolatát és hivatalos ma-
gyar nyelvû fordítását, továbbá, ha annak honosítása
megtörtént, az arról szóló okiratot,

c) a tudományos pályafutásról szóló önéletrajzot,
d) a kérelmezô által készített doktori mûvet, idegen nyel-

ven benyújtott mû esetén az illetékes osztály arra vo-
natkozó engedélyét,

e) a doktori mû összefoglalóját tartalmazó füzetet (Dok-
tori Tanács Eljárási Szabályzata és Ügyrendje),

f) „Tudományos munkásság összefoglalása” címmel
külön lapon maximum 300 szó (1800 karakter) terje-
delemben a kérelmezô tudományos munkássága azon
értékeinek az összefoglalása, aminek alapján az MTA
doktora címet elnyerni kívánja,

g) a kérelmezô valamennyi tudományos publikációjának
jegyzékét, külön feltüntetve azon munkákat, melyek a
tudományos fokozat megszerzését követô idôszak ku-
tatói munkájának eredményei, elkülönítve az egyszer-
zôs közleményeket (Doktori Tanács Eljárási Szabály-
zata és Ügyrendje),

h) a kérelmezô tudományos publikációira való hivatko-
zások jegyzékét (a Doktori Tanács Eljárási Szabály-
zata és Ügyrendje),

i) a kérelmezô saját megítélése szerint jelentôsnek vagy
jellemzônek tartott és a tudományos fokozat megszer-
zését követô idôszak eredményeit tartalmazó tudomá-
nyos publikációk közül ötnek egy-egy példányát,

j) a habitusvizsgálathoz szükséges önértékelési adatokat
az illetékes tudományos osztály követelményrendsze-
rében elôírt formában (Doktori Tanács Eljárási Sza-
bályzata és Ügyrendje),

k) az eljárási díj befizetését igazoló iratot, és
l) bármely más anyagot, amelyet az illetékes tudományos

osztály ügyrendjében elôír.
(7) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni az egyetemi vég-

zettséget és a PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fo-
kozat megszerzését igazoló oklevelet eredeti példányban
az MTA Doktori Tanács Titkárságánál, amely tartozik
annak tartalmát és hitelességét megvizsgálni, és az arra
vonatkozó megállapítását írásban rögzíteni a doktori
ügyben eljáró személyek és testületek számára.

A doktori mû
26. §

(1) A doktori cím megszerzése iránti kérelemhez olyan dok-
tori mûvet kell mellékelni, amely önmagában véve is al-
kalmas a kérelmezô eredeti tudományos teljesítményének
értékelésére, megítélésére, valamely tudományos kérdés
megoldásának bemutatása alapján.

(2) A doktori mû formájára, terjedelmére irányadó elôírásokat
az MTA tudományos osztályai állapítják meg.

(3) Doktori mûvet háromféle formában lehet benyújtani:
a) a cím elnyerése érdekében készített értekezés,
b) a kérelem benyújtása elôtt legfeljebb 3 évvel korábban

megjelent önálló könyv,
c) rövid értekezés, amely a kérelmezô önálló tudományos

tételeit foglalja össze szakmailag megvitatható és ér-
tékelhetô formában, megfelelô mellékletekkel ellátva,

(4) A doktori mû alapformája az értekezés és az önálló könyv.
A doktori mûhöz külön összefoglalót kell mellékelni.

(5) A rövid értekezés kivételes forma. Az MTA tudományos
osztályai – a tudományos bizottságaik elôzetes állásfog-
lalásának figyelembevételével – döntenek arról, hogy a
kérelmezô által már elért, általánosan elismert, kiemel-
kedô, nagy hatású tudományos teljesítmények (pl.
életmû, tudományos alkotás) alapján, vagy a tudomány-
szakban általános témamûvelési mód alapján a konkrét
esetekben a doktori eljárás lefolytatható-e rövid érteke-
zés alapján. A rövid értekezéshez külön összefoglalót
kell mellékelni.

(6) A doktori mû idegen nyelven is benyújtható az illetékes
osztály elôzetes engedélye alapján.



(7) Nem lehet eljárást kezdeményezni olyan mûvel, amelyet
más magyar tudományos cím vagy fokozat megszerzésére
már felhasználtak.

Eljárás idegen nyelven
27. §

(1) Idegen nyelven benyújtott doktori kérelem, vagy doktori
mû esetén a doktori eljárás részben vagy egészben idegen
nyelven folytatható le, ha a megjelölt nyelv használatát az
MTA illetékes tudományos osztálya engedélyezte. Az en-
gedélyben az osztálynak nyilatkoznia kell arról, hogy csak
a doktori mû idegen nyelvû, vagy az eljárás is, ez utóbbi
esetben annak mely része zajlik idegen nyelven.

(2) A doktori eljárásban tolmács nem alkalmazható. Az eljá-
rásban csak az a személy vehet részt, aki az eljárás során
használt nyelvet érti és beszéli.

Társszerzôség, pályázat közös mû benyújtásával
28. §

(1) Ha a doktori mûben foglalt eredményeket a kérelmezô má-
sokkal együttmûködve érte el, és abban saját teljesítmé-
nye kétséget kizáróan nem állapítható meg, az osztály
vagy a bizottság felhívására a kérelmezô tartozik a társ-
szerzôk nyilatkozatát benyújtani, annak érdekében, hogy
kétséget kizáróan elkülöníthetô legyen a kérelmezô saját
teljesítménye.

(2) A közös mûvel történô pályázat rendkívüli forma, csak na-
gyon indokolt esetben kerülhet rá sor. Ha többen egyazon
doktori mûvel, közös eredményekkel kívánnak doktori
címet szerezni, a doktori mû létrehozásában való köz-
remûködésük arányát meg kell jelölniük. Minden pályázó
külön készíti el tézises összefoglalóját, pontosan megje-
lölve a tézisekre vonatkozó tulajdonjogát. A doktori ké-
relmet külön-külön kell benyújtaniuk, és a doktori habi-
tusvizsgálati eljárást is személyenként külön-külön,
egymástól függetlenül kell lefolytatni. Az együttes vagy
külön bírálat és/vagy védés engedélyezésérôl a Doktori
Tanács dönt.

(3) Oszthatatlan közös teljesítmény alapján, vagy ha a része-
sedés aránya nem tisztázott, a doktori cím nem ítélhetô oda.

Hiánypótlás
29. §

(1) Ha a kérelem hiányos – nem felel meg a jelen szabályzat
25. szakasz (6)–(7) bekezdésében felsorolt valamennyi kö-
vetelménynek – a hiányok pótlására az MTA Doktori Ta-
nácsának Titkársága tartozik felhívni a kérelmezôt. Nem
nyújthatók be hiánypótlás keretében a 25. szakasz (6) be-
kezdés c), d), e), g), h), i) j) és k) pontjában megjelölt mel-
lékletek, valamint a kérelem.

(2) Ha a hiánypótlásra való felhívásnak a kérelmezô a felhívás
kézbesítésétôl számított három hónapon belül nem tesz
eleget, az eljárást meg kell szüntetni. E formai okból ho-
zott megszüntetô határozat nem akadálya annak, hogy a
kérelmezô bármikor új doktori eljárás lefolytatását kérje,
azonban az új eljárás díját be kell fizetnie, a korábbiét
pedig nem igényelheti vissza.

A kérelem visszavonása
30. §

A kérelmezô a doktori eljárás lefolytatására benyújtott kérel-
mét a doktori eljárás bármely szakaszában külön indoklás nél-
kül visszavonhatja. A visszavonási nyilatkozatot írásban kell
benyújtania. A kérelem visszavonása alapján az MTA Dok-
tori Tanácsa Titkárságának vezetôje az eljárást megszünteti.
A megszüntetés napjától számított két éven belül új doktori
eljárásra nem kerülhet sor. A befizetett eljárási díj visszafize-
tését a kérelmezô nem igényelheti.

Az illetékesség
31. §

(1) Ha a doktori eljárás lefolytatásának formai akadálya nincs,
a Doktori Tanács elnöke a kérelmet és mellékleteit a ké-
relmezô tudományos tevékenysége és a benyújtott mû tár-
gya alapján az MTA tudományág szerint illetékes tudo-
mányos osztályának küldi meg, majd annak elnöke azt a
szakterület szerint illetékes tudományos bizottsághoz to-
vábbítja.

(2) A tudományág szerinti illetékesség a tudományos osztály,
a tudományszak szerinti illetékesség a tudományos bi-
zottság illetékességét jelenti. Az MTA tudományos osz-
tályait és azok tudományos bizottságait a tudományági és
szakterületi illetékesség megjelölésével a Doktori Tanács
Ügyrendje sorolja fel.

(3) Az osztály és a bizottság a kérelmet illetôen a saját illeté-
kességét mérlegeli.

(4) Az osztály az illetékességérôl a következô döntéseket hoz-
hatja:
a) az osztály az eljárásban való közremûködésre illeté-

kesnek tartja magát: ez esetben megállapítja az érin-
tett szakterületet, és kijelöli az eljárás elôkészítésére
az illetékes bizottságát,

b) az osztály az eljárásban csak részben tartja magát ille-
tékesnek, ez esetben javaslatot tesz a Doktori Tanács-
nak arra az osztályra, amellyel együtt interdiszcipliná-
ris bizottságot alkotva az eljárást – ügykezelô
osztályként – kész lefolytatni,

c) az osztály az eljárásban illetéktelennek tartja magát,
javaslatot tesz az általa illetékesnek tartott osztályra,
és errôl a Doktori Tanácsot értesíti,

d) az osztály az eljárásban illetéktelennek tartja magát
azzal, hogy álláspontja szerint a doktori eljárás lefoly-
tatására a tárgykörben illetékes osztály nincs, a kérel-
met a Doktori Tanácsnak visszaküldi.

(5) A bizottság az illetékességérôl a következô döntéseket
hozhatja:
a) a bizottság az eljárásban való közremûködésre illeté-

kesnek tartja magát, és elindítja a doktori habitusvizs-
gálati eljárást,

b) a bizottság az eljárásban csak részben tartja magát il-
letékesnek, javaslatot tesz az osztálynak arra a bizott-
ságra, amellyel együtt interdiszciplináris bizottságot
alkotva az eljárást – ügykezelô bizottságként – kész le-
folytatni,

c) a bizottság az eljárásban illetéktelennek tartja magát,
és a kérelmet az osztálynak visszaküldi.
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(6) Ha a kijelölt tudományos bizottság állapítja meg az eljá-
rásbeli illetéktelenségét, az osztály vagy egy másik bi-
zottságához továbbítja a kérelmet, vagy az ügyben eseti
interdiszciplináris bizottság létrehozását javasolja a Dok-
tori Tanácsnak. Eseti interdiszciplináris bizottságot kell
megbízni akkor is, ha az adott ügy vitelére alkalmas bi-
zottság nyilvánvalóan nincs, vagy ha a másodszorra kije-
lölt bizottság is illetéktelenségét állapította meg.

(7) Mind az osztálynak, mind a bizottságnak a megbízás kéz-
hezvételétôl számított 15 napon belül van lehetôsége nyi-
latkozni az illetéktelenségérôl. Nyilatkozat hiányában a
felkérést elfogadottnak kell tekinteni.

(8) Az illetékesség a doktori eljárásnak csak a habitusvizsgá-
lati szakaszában mérlegelhetô, a bírálati eljárásra bocsá-
tást követôen már nem vizsgálható. Hasonlóképpen, a tu-
dományág és a szakterület a bírálati eljárásra bocsátást
követôen már nem változtatható meg.

A doktori eljárásra bocsátás megtagadása
32. §

(1) Azokban az ügyekben, amelyekben az eljárásban való
közremûködésre az MTA tudományos osztályai az illeté-
kességüket kizárták, a Doktori Tanács elnöke egyeztetô
megbeszélést folytat az érintett osztályok elnökeivel és
szakértôi véleményt kérhet eseti megoldás kialakítása vé-
gett. Ha ennek során sem állapítható meg az, hogy melyik
tudományágban bírálható el a kérelem, és az eljárásban az
MTA-nak melyik tudományos osztálya járhat el, a Dok-
tori Tanács megállapítja, hogy az eljárás lefolytatására
nincs mód, és ezért az eljárásra bocsátást megtagadja.

(2) A Doktori Tanács az eljárás lefolytatását megtagadja, ha
arra a doktori eljárásban használni kívánt nyelven – az
MTA illetékes tudományos osztályai szerint – nincs mód.

(3) Az eljárás megtagadásáról szóló határozat ellen érdemi
szakmai szempontokra alapított jogorvoslatnak nincs
helye.

B) A DOKTORI ELJÁRÁS
HABITUSVIZSGÁLATI SZAKASZA

A tudományos bizottság feladata a habitusvizsgálati
szakaszban
33. §

(1) A doktori kérelemrôl elôször – az elôterjesztôk írásban be-
nyújtott és szóban elôadott szakvéleménye alapján – az
MTA illetékes tudományos bizottsága foglal állást a meg-
bízás kézhezvételétôl számított 60 napon belül, amelybôl
az elôterjesztôknek 30 nap áll rendelkezésükre elôterjesz-
tésük elkészítésére. Az állásfoglalást az illetékes tudomá-
nyos osztálynak kell megküldeni.

(2) A tudományos bizottság állásfoglalása általában öt, rövid
értekezés benyújtása esetén hat részbôl áll:
a) az illetékes szakterület megjelölése, amelyben a dok-

tori kérelem elbírálható;
b) javaslat az osztály számára a doktori habitusvizsgálat

eredménye alapján a kérelmezô tudományos munkás-
ságának megítélésérôl és a bírálati eljárás lefolytatá-
sáról;

c) vélemény a doktori mû formai alkalmasságáról;
d) nyilatkozat arról, hogy a kérelmezô tudományos telje-

sítménye elér-e olyan kiemelkedô és nagyhatású szin-
tet, mely alapján a doktori eljárás rövid értekezés be-
nyújtásával is lefolytatható;

e) a bírálók és a bíráló bizottság tagjainak kijelölése;
f) nyilatkozat arról, hogy az elôterjesztôk a kérelmezô

által benyújtott dokumentumokat, tudománymérési
adatokat, valamint a habitusvizsgálathoz kért adatokat
tételesen ellenôrizték.

(3) A doktori habitusvizsgálat az alábbi három részbôl áll:
a) a publikációs és alkotási tevékenység megítélése,
b) az idézettség vizsgálata,
c) a tudományos közéleti tevékenység értékelése.
Az egyes osztályokra érvényes habitusvizsgálati mini-
mumkövetelményeket az osztályok és a Doktori Tanács
Eljárási Szabályzata és Ügyrendje tartalmazza.

(4) A kérelmezô tudományos munkásságának értékelését a
jelen szabályzat 1. szakasz (1) bekezdésének g)–j) pontjá-
ban foglaltak és az osztályügyrendek alapján kell elvé-
gezni, különös tekintettel a kérelmezô azon tudományos
eredményeire, amelyek rangos – tudományágtól és szak-
területtôl függôen – nemzetközi, illetôleg hazai folyóira-
tokban, egyéb kiadványokban jelentek meg, és külön kell
értékelni az azokra való hivatkozásokat is.

(5) A kérelmezô tudományos munkásságának értékelése
során az osztály ügyrendjének megfelelôen, tudomány-
metriai szempontok figyelembevételével is értékelik a ké-
relmezô közleményeit és az azokra történt hivatkozásokat
a 33. pont (2) f) értelmében.

(6) A kérelmezô tudományos munkásságának értékelése
során vizsgálják továbbá a kérelmezônek a tudományos
utánpótlás képzésében betöltött szerepét, továbbá a hazai
és a nemzetközi tudományos közéletben végzett tevé-
kenységét, valamint – tartósan külföldön tartózkodó ké-
relmezô esetében – a hazai kutatóhelyekkel való kapcso-
latát.

(7) A vizsgálat során nem kerül sor a doktori mû érdemi rész-
letes vizsgálatára; a mû formájával és tartalmával csak
annyiban kell foglalkozni, hogy annak alapján megálla-
pítható legyen, hogy
a) a kérelmezô helyesen jelölte-e meg a szakterületet;
b) a doktori mû elbírálásra formailag alkalmas-e;
c) rövid értekezés benyújtása esetén annak alapján az el-

járás lefolytatható-e;
d) kik lehetnek azok a szakmailag illetékes bírálók és bí-

ráló bizottsági tagok, akik leginkább illetékesek a dok-
tori bírálati eljárásban.

(8) Rövid értekezés esetén a kérelmezô tudományos munkás-
ságát az osztályon elôírt sajátos feltételek figyelembevé-
telével kell minôsíteni.

(9) Hivatalos bírálónak legalább 5 (3 bíráló és 2 tartalék), a
bíráló bizottságba legalább 9 (elnök, titkár, ezek tartalé-
kai, és 5 tag) arra alkalmas szakembert kell megjelölni,
akkor is, ha a tudományos bizottság negatívan ítéli meg a
kérelmezô tudományos munkásságát.

(10) Ha a kérelmezô szakmai tevékenységének alapos meg-
ismeréséhez szükséges, a tudományos bizottság, vala-
mint a tudományos osztály meghallgathatja a kérelme-
zôt, felkérheti, hogy elôadásban ismertesse tudományos

2010. július 30. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 299



munkásságát és fôbb önálló tudományos eredményeit,
továbbá kutatóhelyet vagy külsô szakértôt kereshet meg
írásbeli információszerzés céljából.

A tudományos osztály feladata a habitusvizsgálati
szakaszban
34. §

(1) A tudományos osztály megtárgyalja a tudományos bizott-
ság állásfoglalását az elôterjesztô(k) javaslata alapján. Az
ülésen részt vesz a tudományos bizottság elnöke vagy
megbízottja. Az osztály értékeli a kérelmezô tudományos
munkásságát, és arról érdemben indokolt állásfoglalást
nyújt be a Doktori Tanácshoz. A Doktori Tanácsnak az
osztály állásfoglalásával együtt a tudományos (és doktori)
bizottság állásfoglalását is meg kell küldeni.

(2) A tudományos osztály állásfoglalása általában két, rövid
értekezés benyújtása esetén három részbôl áll:
a) javaslat a doktori habitusvizsgálat eredménye alapján

a kérelmezô tudományos munkásságának megítélésé-
rôl és a bírálati eljárás lefolytatásáról;

b) nyilatkozat arról, hogy a kérelmezô tudományos telje-
sítménye van-e olyan kiemelkedô és nagyhatású, hogy
a doktori eljárás rövid értekezés alapján is lefolytat-
ható;

c) a bírálók és a bíráló bizottság tagjainak kijelölése.
(3) Állásfoglalásának kialakítása során az osztály a tudomá-

nyos bizottságoknál ismertetett vizsgálati szempontok fi-
gyelembevételével jár el.

(4) Ha az osztály az eljárás rövid értekezés alapján való le-
folytatását nem támogatja, akkor a doktori mû bírálati el-
járásra nem bocsátható, azonban a doktori habitusvizsgá-
latot az osztály és a Doktori Tanács is lefolytatja. Ha a
doktori habitusról az osztály pozitívan dönt, és azt a Dok-
tori Tanács is megerôsíti, az eljárás nem szûnik meg.A pá-
lyázó a határozat meghozatalától számított öt éven belül
ugyanezen pályázat keretében értekezést nyújthat be.
Ebben az esetben a kérelmezô személyi alkalmasságát
nem kell újból megvizsgálni.

A Doktori Tanács feladata a habitusvizsgálati
szakaszban
35. §

(1) A Doktori Tanács a kérelemhez tartozó iratok, az MTA il-
letékes tudományos bizottságának javaslata és az illetékes
tudományos osztály állásfoglalása alapján dönt a kérel-
mezô doktori habitusáról, azaz szakmai személyi alkal-
masságáról (Doktori Szabályzat 1. pont (1) bekezdés). A
Doktori Tanács errôl titkos szavazással hozza meg határo-
zatát.

(2) A Doktori Tanács a kérelmezô doktori cím megszerzésére
vonatkozó személyi alkalmasságáról hozott pozitív dön-
tésével egyidejûleg engedélyezi a bírálati eljárás megin-
dítását, és az illetékes osztály javaslatának megfelelôen
megbízza a hivatalos bírálókat és a bíráló bizottságot, s
errôl a kérelmezôt értesíti. A bírálati eljárás lefolytatásá-
nak engedélyezése a doktori mûvet nem minôsíti.

(3) Ha a Doktori Tanács határozata a kérelmezô szakmai sze-
mélyi alkalmasságáról megegyezik az illetékes tudomá-

nyos osztály támogató vagy elutasító véleményével, a
doktori eljárás késedelem nélkül folytatódik, vagy meg-
szûnik.

(4) Ha a Doktori Tanács határozata a kérelmezô szakmai sze-
mélyi alkalmasságáról ellentétes az illetékes tudományos
osztály állásfoglalásával, a Doktori Tanács az indokolás-
sal ellátott határozatát megküldi az illetékes tudományos
osztálynak abból a célból, hogy az – a tudományos bi-
zottság bevonásával – ismételten vizsgálja meg a kérel-
mezô alkalmasságát, a megjelölt szempontokra tekintet-
tel. A Doktori Tanács indokolása különösen arra tér ki,
hogy a kérelmezô szakmai alkalmasságának megítélésé-
ben milyen adatok vitathatók vagy hiányoznak.

(5) A Doktori Tanács a tudományos osztály fenti megkere-
sésre adott állásfoglalását tárgyaló ülésére meghívja az il-
letékes osztály elnökét vagy az általa kijelölt osztálytagot.
A Doktori Tanács ülésén titkos szavazással a kérelmet
vagy elutasítja, vagy az eljárás folytatását engedélyezi.

(6) Ha a Doktori Tanács a kérelmezô szakmai személyi al-
kalmasságát negatívan ítéli meg, a bírálati eljárásra bo-
csátást nem engedélyezi, és ezzel a doktori eljárás meg-
szûnik. E határozat meghozatalától számított három éven
belül a kérelmezô újabb doktori eljárást nem kezdemé-
nyezhet.

(7) A szakmai személyi alkalmatlanságot megállapító határo-
zat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

C) A DOKTORI ELJÁRÁS BÍRÁLATI SZAKASZA

A hivatalos bírálók és a bíráló bizottság felkérése
36. §

(1) A doktori bírálati eljárás a hivatalos bírálók és a bíráló bi-
zottság kijelölésével indul.A hivatalos bírálókat a Doktori
Tanács titkára, a bíráló bizottság tagjait a Doktori Tanács
titkárságvezetôje kéri fel. A felkérés elfogadásáról vagy
elutasításáról 15 napon belül írásban nyilatkozni kell. Ha
a hivatalos bíráló vagy a bíráló bizottság tagja elfogult-
ságra vagy összeférhetetlenségre hivatkozással, vagy más
méltányolható okból visszautasítja a Doktori Tanács fel-
kérését az eljárásban való közremûködésre, a feladatra
mást kell kijelölni.

(2) A kérelmezô elfogultságra vagy összeférhetetlenségre hi-
vatkozással kifogásolhatja a hivatalos bírálók és a bíráló
bizottsági tagok személyérôl szóló határozatot, annak kéz-
hezvételétôl számított 15 napon belül. A kifogást az MTA
Doktori Tanácsa Titkárságának kell bejelenteni. E határidô
elteltével kifogás nem nyújtható be. Kifogás esetén annak
megalapozottságáról az Ügyrendi Bizottság dönt.

(3) Ha a felkért hivatalos bírálók közül öten nem vállalják a
bírálati vélemény elkészítését – kivéve, ha a visszautasí-
tások oka összeférhetetlenség – a kérelmezô személyi al-
kalmasságát az osztály és a bizottság bevonásával ismé-
telten tárgyalni kell újabb bírálók megnevezésével.

A hivatalos bírálat
37. §

(1) A hivatalos bírálóknak a doktori mûvet a Doktori Tanács
Titkársága küldi meg. Lehetôséget kell biztosítani arra,
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hogy ha igénylik, az ügyben rendelkezésre álló iratokat is
megtekinthessék.

(2) A hivatalos bírálók megbízatásuk kézhezvételétôl számí-
tott három hónapon belül tartoznak véleményüket írásban
benyújtani a Doktori Tanács Titkárságához. A határidôt –
a hivatalos bíráló kérelmére – a Doktori Tanács elnöke
egyszer, legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja.
Ha a határidô eltelik, és a hivatalos bíráló véleményét nem
nyújtja be, a Doktori Tanács elnöke 15 napon belül visz-
szavonja a megbízást, egyben új hivatalos bírálót bíz meg
a kijelölt tartalék bírálók közül.

(3) A hivatalos bíráló bírálatában részletesen értékeli a doktori
mû tudományos eredményeit, annak érdemeit és hiányos-
ságait, valamint azt, hogy az hiteles adatokat tartalmaz-
e. Ennek alapján tételesen nyilatkozik arról, hogy a mû
mely téziseit fogadja el, és melyeket nem, végül hogy a
doktori mûvet nyilvános vitára alkalmasnak tartja-e, avagy
nem. A bírálónak bírálatában a doktori cím odaítélésérôl
még nem kell nyilatkoznia, erre csak a nyilvános vita
végén kerül sor. A bírálónak jogában áll, hogy az egyes
tézisekrôl és a mû elfogadásáról alkotott véleményét a
nyilvános vita során megváltoztassa.

(4) A hivatalos bírálói véleményeket a kérelmezônek meg kell
küldeni, aki a véleményekben foglaltakra írásban köteles
válaszolni.

A nyilvános vitára bocsátás
38. §

(1) A Doktori Tanács a hivatalos bírálók véleménye alapján
dönt a nyilvános vitára bocsátásról az alábbi feltételek fi-
gyelembevételével:
a) A nyilvános vitát engedélyezni kell, ha a hivatalos bí-

rálók többsége bírálati véleményében a doktori mû
nyilvános vitára bocsátását javasolja.

b) A nyilvános vita nem engedélyezhetô, ha egyetlen hi-
vatalos bíráló sem javasolja a doktori mû nyilvános vi-
tára bocsátását.

c) Ha egy hivatalos bíráló javasolja, kettô pedig elutasítja
a doktori mû nyilvános vitára bocsátását, akkor a Dok-
tori Tanács döntésétôl függ a nyilvános vita engedé-
lyezése.

(2) Ha a nyilvános vitát a Doktori Tanács nem engedélyezi, a
doktori kérelmet elutasítja. A határozat meghozatalától
számított három éven belül a kérelmezô újabb doktori el-
járást nem kezdeményezhet, de a határozat meghozatalá-
tól számított öt éven belül benyújtott kérelem esetén a sze-
mélyi alkalmasságát nem kell újból megvizsgálni.

(3) A doktori vitára bocsátást megtagadó határozat ellen ér-
demi szakmai szempontokra alapított jogorvoslatnak nincs
helye, csupán eljárási jogsértésre hivatkozva lehet jogor-
voslatot elôterjeszteni a határozat ellen.

39. §

(1) A doktori mûvet és a hivatalos bírálói véleményeket a
Doktori Tanács Titkársága legkésôbb harminc nappal a
nyilvános vita elôtt a bíráló bizottság valamennyi tagjának
tartozik megküldeni.

(2) A doktori eljárásra bocsátott mû nyomtatott példányát az
MTA Doktori Tanácsának Titkársága az MTA Könyvtárá-
ban és egy – az illetékes osztály által kijelölt – szakkönyv-
tárban helyezi el, a vita elôtt legalább 30 nappal, valamint
lehetôvé teszi, hogy a mû más módon is elérhetô legyen (a
Doktori Tanács Eljárási Szabályzata és Ügyrendje).

Érdemi szakmai kifogás
40. §

(1) A nyilvános vitára bocsátott doktori mûvel vagy az abban
foglalt tudományos tézisekkel szemben – elôzetesen írás-
ban, vagy a nyilvános vita során szóban – bárki szakmai
kifogást támaszthat (érdemi kifogás).

(2) Ha a bíráló bizottság valamely tagjának szakmai fenntar-
tása van az elbírálás tárgyát képezô tudományos eredmé-
nyekkel kapcsolatban, azt érdemi kifogásként tartozik
legkésôbb a nyilvános vitán írásban vagy szóban elô-
terjeszteni.

(3) A nyilvános vita után érdemi szakmai kifogás nem ter-
jeszthetô elô.

D) A DOKTORI VÉDÉS

41. §

(1) A kérelmezô a doktori mûvében foglalt eredményeit dok-
tori védés keretében bocsátja vitára, védi meg.

(2) A doktori védés az alábbi, idôben szorosan egymást kö-
vetô négy részbôl áll:
a) a bíráló bizottság zárt ülése a nyilvános vita elôtt,
b) a nyilvános vita,
c) a bíráló bizottság zárt ülése a nyilvános vita után,
d) a bíráló bizottság döntésének kihirdetése.

Zárt ülés a nyilvános vita elôtt
42. §

(1) A nyilvános vita elôtti zárt ülésen a bíráló bizottság elnöke
megállapítja, hogy a nyilvános vita lefolytatható-e, azaz a
jelölt, a bírálók és a bíráló bizottság tagjai az elôírt szám-
ban és összetételben megjelentek-e. A bíráló bizottság
akkor határozatképes, ha abból legalább hat fô, közöttük
az elnök és a titkár jelen van. A hivatalos bírálók közül
legfeljebb egy hiányozhat, de negatív bírálatot adott bíráló
távollétében a nyilvános vita nem folytatható le.

(2) Ha a vitának törvényes akadálya van, az elnök a nyilvános
vita helyszínén bejelenti annak elhalasztását az indok pon-
tos megjelölésével, majd az összejövetelt berekeszti.

A nyilvános vita
43. §

(1) A nyilvános vita helyét és idôpontját az MTA Doktori Ta-
nácsának Titkársága tûzi ki, s azt megelôzôen harminc
nappal az MTA honlapján meghirdeti, továbbá az illeté-
kes tudományos osztály és a tudományos bizottság tagja-
inak meghívót küld a tézisekkel együtt. Az érintett egye-
temeket és kutatóintézeteket a nyilvános védésrôl az MTA
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honlapján keresztül tájékoztatja. Mások meghívásáról a
kérelmezô gondoskodhat.

(2) A nyilvános vitát a bíráló bizottság elnöke vezeti.
(3) A nyilvános vitán a kérelmezô tudományos eredményei-

nek lényegét, téziseit szabad elôadásban ismerteti. Ezt kö-
vetôen a bírálók ismertetik a bírálatukat.

(4) A nyilvános vita során bárki elmondhatja véleményét a
kérelmezô doktori mûvérôl, annak tudományos tételeirôl.
A vita akkor zárható le, ha hozzászólásra további jelent-
kezô már nincs.

(5) A nyilvános vita során a kérelmezônek érdemi választ kell
adnia valamennyi érdemi kifogásra, a hivatalos bírálók-
nak pedig nyilatkozniuk kell arról, hogy a jelölt bírálatukra
adott válaszát elfogadják-e. A hivatalos bírálóknak a vita
végén nyilatkozniuk kell arról, hogy elfogadják-e a doktori
mûben lefektetett új eredményeket, és ennek alapján java-
solják-e a doktori cím odaítélését vagy nem.

Zárt ülés a nyilvános vita után
44. §

(1) A nyilvános vita utáni zárt ülés a vita általános értékelé-
sével kezdôdik, különös figyelemmel a hivatalos bírálók
véleményére, javaslatára és a jelölt válaszaira.A bíráló bi-
zottság szükség esetén meghívhatja és meghallgathatja a
zárt ülésen a hivatalos bírálókat is. Ezt követôen a bíráló
bizottság a doktori cím odaítélésérôl titkos szavazással 1–
5 pontig terjedô értékû szavazatokkal dönt. A bíráló bi-
zottság minden tagját azonos szavazati jog illeti meg.A bí-
ráló bizottság a doktori cím odaítélését abban az esetben
javasolhatja, ha a pontok száma meghaladja a szavazás-
ban résztvevôk által adható legnagyobb összpontszám
70%-át.

(2) A szavazás után a bíráló bizottság a döntést és annak in-
doklását – a titkár közremûködésével – jegyzôkönyvben
rögzíti. A jegyzôkönyvnek tételesen tartalmaznia kell,
hogy a bíráló bizottság a jelölt mely téziseit fogadta el, és
melyeket nem; továbbá, hogy melyek azok az új tudomá-
nyos eredmények a doktori mûben, amelyekkel a jelölt
elôrevitte a tudományt.

(3) A bíráló bizottság állásfoglalását a vita után nyilvánosan
közli, és tételesen indokolja.

A cím odaítélése
45. §

(1) A bíráló bizottság a jegyzôkönyvben rögzített, a szavazati
eredménnyel összhangban álló részletes indoklással ellá-
tott állásfoglalását a Doktori Tanács Titkárságának a vitát
követô 3 napon belül átadja, amit a titkárság haladéktala-
nul továbbít az illetékes tudományos osztálynak.

(2) Az illetékes tudományos osztály megvizsgálja a bíráló bi-
zottság állásfoglalását, a védés jegyzôkönyvét, a szakmai
indokolást és hogy a jegyzôkönyvben lefektetett tények
összhangban vannak-e a szavazati eredménnyel. Ameny-
nyiben ügyrendi vagy tudományetikai probléma nem me-
rült fel, a tudományos osztály szavaz a cím odaítélésérôl.
Pozitív állásfoglalás esetén a tudományos osztály meg-
erôsíti a bíráló bizottság döntését, és azt elfogadásra a
Doktori Tanácshoz felterjeszti.Amennyiben a tudományos

osztály elutasító véleményt szavaz meg, azt részletes in-
dokolással küldi el a Doktori Tanácshoz. Szakmai indok-
lásra a 19. pont (2) bekezdése és a 40. pont értelmében
csak rendkívüli esetben kerülhet sor. Ha az elutasítás
ügyrendi vagy tudomanyetikai okból történik, a tudomá-
nyos osztály joga ügyrendi kérdésben a Doktori Tanács
Ügyrendi Bizottságához, etikai kérdésben az MTA Tudo-
mányetikai Bizottságához fordulni.

(3) A Doktori Tanács a bíráló bizottság javaslatának és az il-
letékes tudományos osztály véleményének mérlegelésé-
vel határoz a doktori cím odaítélésérôl. Ha a Doktori Ta-
nács megállapítja, hogy az eljárás az ügyrendnek
megfelelôen, a tudományetikai követelmények megtartá-
sával történt és a szakmai állásfoglalás egyértelmû, dönt
a cím odaítélésérôl.

(4) Ha a Doktori Tanács döntése eltér a tudományos osztály
állásfoglalásától, a Doktori Tanácsnak az ügyben hozott
határozata nem végleges, hanem közbensô határozat. A
Doktori Tanács a végleges határozatának a meghozatala
elôtt a tudományos osztály újbóli állásfoglalását kéri. Ha
az álláspontok ezt követôen egyezôek, a Doktori Tanács
közbensô határozata véglegessé válik. Ha a véleményel-
térés továbbra is fennáll, a Doktori Tanács végleges állás-
pontja kialakítása elôtt meghallgathatja a bíráló bizottsá-
got, a bírálókat, illetôleg külsô szakértôi véleményt kérhet
a kérelmezô doktori mûvérôl.Az elutasítás indokaitól füg-
gôen a Doktori Tanács ügyrendi kérdésben kikéri az
Ügyrendi Bizottság, tudományetikai kérdésben a Tudo-
mányetikai Bizottság véleményét, es mindezek alapján
hozza meg végleges döntését, amelyet részletesen indo-
kolni tartozik.

(5) Az MTA doktora cím elnyerését igazoló oklevél átadására
– ünnepélyes körülmények között – évente egyszer kerül
sor. Az oklevelet az MTA elnöke (akadályoztatása esetén
megbízottja) és a Doktori Tanács elnöke (akadályoztatása
esetén a Doktori Tanács társelnöke) adja át.

(6) Az MTA doktora cím elnyerését a Doktori Tanács –
Ügyrendjében meghatározott módon – nyilvánosságra
hozza.

(7) A doktori cím odaítélését megtagadó határozat ellen ér-
demi szakmai szempontokra alapított jogorvoslatnak nincs
helye.

(8) Ha a Doktori Tanács a doktori címet nem ítéli oda, e ha-
tározat meghozatalától számított három éven belül a ké-
relmezô újabb doktori eljárást nem kezdeményezhet.

IV. fejezet
JOGORVOSLAT ÉS KÜLÖNLEGES ELJÁRÁS

Eljárási kifogás
46. §

(1) A doktori eljárás során bárki írásba foglalt és indoklással
ellátott kifogást jelenthet be jogszabálysértés vagy eljárási
szabálysértés miatt a Doktori Tanácshoz vagy az Ügyrendi
Bizottsághoz. Eljárási kifogásról az Ügyrendi Bizottság
dönt.

(2) A kifogásnak helyt kell adni, ha a jogszabálysértés vagy az
eljárási szabálysértés kihatással lehet vagy volt az érdemi
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döntésre. Érdemi határozattal befejezett doktori ügyben a
határozat meghozatala után 15 nap elteltével eljárási kifo-
gás nem terjeszthetô elô.

(3) Eljárási kifogás esetén újabb döntés a kifogás elbírálása
után hozható.

(4) Az eljárási kifogás nem terjedhet ki tudományos tétel vagy
teljesítmény szakmai értékelésére.

(5) Az eljárás valamely cselekményének szabályosságát vagy
szabálytalanságát megállapító döntés nem tekinthetô ál-
lásfoglalásnak valamely tudományos eredmény szakmai
értékét illetôen.

(6) Az Ügyrendi Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak nincs
helye.

Post mortem eljárás
47. §

(1) Ha a kérelmezô az eljárás során elhalálozik, az eljárást ál-
talában meg kell szüntetni. Kivételt képez, ha a haláleset-
kor a doktori mû nyilvános védése már megtörtént, és a
bíráló bizottság javasolja a cím odaítélését – ez esetben a
címet a Doktori Tanácsnak oda kell ítélnie.

A doktori cím visszavonása
48. §

(1) Ha az odaítélt doktori címet vagy azzal egyenértékû tudo-
mányos fokozatot (1. pont, (4) bek.) annak jogosultja úgy
szerezte meg, hogy részben vagy egészben sajátjaként mu-
tatta be más szellemi alkotását, vagy mûvében hamis, eset-
leg hamisított adatokat használt, és a doktori ügyben el-
járó testületet vagy személyt megtévesztette vagy
tévedésben tartotta, a cím visszavonható. A doktori cím
visszavonása iránti eljárás akkor folytatható le, ha a cím
jogosultja az eljárás kezdeményezésekor még él.

(2) A doktori cím visszavonása iránti eljárást bárki kezdemé-
nyezheti, ha az (1) bekezdésben foglaltakat igazolja vagy
valószínûsíti. Ha az ügyben jogerôs bírói ítéletet hoztak,
annak helytállóságát vélelmezni kell, azonban azzal szem-
ben a tudományos tételek, illetôleg a tények további értel-
mezésének, bizonyításának van helye.

(3) A doktori cím visszavonása iránti eljárásban szakértô bíz-
ható meg, és meg kell hallgatni az érdekeltet. A Doktori
Tanács elnöke köteles az MTA illetékes tudományos osz-
tályának és az Ügyrendi Bizottságnak határozatát kérni
arról, hogy az (1) bekezdésben foglaltak ténylegesen meg-
állapíthatók-e a cím birtokosáról. Ha ez nem kétséges, a
doktori cím (fokozat) visszavonásáról a Doktori Tanács
dönt. Ha az érdekelt meghallgatása az eljárás megindítá-
sától számított 6 hónapon belül nem lehetséges, a Doktori
Tanács e meghallgatás mellôzésével is jogosult érdemi
döntéshozatalra.

(4) A Doktori Tanács ülésén doktori cím visszavonása ügyé-
ben az elôterjesztô az Ügyrendi Bizottság elnöke.

(5) A Doktori Tanács által visszavont doktori cím újabb eljá-
rásban nem szerezhetô vissza.

V. fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK

49. §

(1) A doktori eljárás adatairól és a Doktori Tanács határoza-
tairól az MTA Doktori Tanácsának Titkársága nyilvántar-
tást vezet.A doktori cím megszerzéséért benyújtott mûvek
címét, adatait, továbbá a megszerzett doktori cím birtoko-
sait – mûvükre utaló adatokkal – az MTA Doktori Taná-
csának Titkársága az Akadémiai Értesítôben teszi közzé.

(2) A doktori cím megszerzése érdekében benyújtott mû tar-
talmáról tájékoztatást lehet adni a Doktori Tanács Eljárási
Szabályzatában és Ügyrendjében meghatározott módon.

(3) A nyilvántartás személyiségi jogokat nem érintô adatairól
kérésre tájékoztatást lehet adni.

50. §

(1) Az elbírálásra benyújtott doktori mûnek, és az arról ké-
szített hivatalos bírálói véleményeknek, valamint a kérel-
mezô válaszának, valamint a nyilvános védés jegyzô-
könyvének egy-egy példányát az MTA Könyvtárában kell
elhelyezni, valamint biztosítani ezek elektronikus úton
való hozzáférhetôségét a Doktori Tanács Eljárási Sza-
bályzatában és Ügyrendjében meghatározott módon.
Ezekrôl az MTA Könyvtára az MTA Doktori Tanács Tit-
kárságának iratkezelési szabályzata alapján ad tájékozta-
tást. Sikertelen pályázat esetén a doktori mû közzétételét
vissza kell vonni.

(2) A Tudományos Minôsítô Bizottság által kiadott tudomá-
nyos fokozatokról szóló oklevelekrôl hiteles másolatot a
jogosultnak a Doktori Tanács adhat ki.

51. §

A doktori eljárásban díjazás illeti meg a szakértôt, a hivatalos
bírálót és a bíráló bizottság tagjait. A díjazás mértékét és az el-
járási díjakat az MTA fôtitkára állapítja meg.

52. §

Jelen Szabályzatba foglalt módosításokat – egységes szerke-
zetben – az Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlése
2009. május 5-i ülésnapján fogadta el.

Rendelkezéseit 2009. október 4. napjától kell alkalmazni
azzal, hogy a módosított Szabályzat hatálybalépésekor folya-
matban lévô ügyeket – a Magyar Tudományos Akadémiáról
szóló 1994. évi XL. törvény 2009. április 6-ától hatályos ren-
delkezéseivel is összhangban – az eljárás megindításakor ha-
tályos Doktori Szabályzatban foglaltak szerint kell lefolytatni.



A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadé-
mia) a Magyar TudományosAkadémiáról szóló1994. évi XL.
törvényben (MTAtv.) meghatározott feladatainak ellátása cél-
jából közfinanszírozású kutatóhálózatot, kiszolgáló és egyéb
intézményeket létesít és mûködtet.

Feladatainak ellátása során az Akadémia a vagyonával, a
részére jóváhagyott költségvetési támogatással, saját bevéte-
leivel és más forrásaival az MTAtv.-nek azAkadémia gazdál-
kodásáról és vagyonáról szóló rendelkezéseiben leírtak sze-
rint önállóan gazdálkodik.

AzAkadémia vagyonába tartozik az MTAtv. hatálybalépés-
ével azAkadémiának átadott törzsvagyon és az állami vagyon-
ról szóló 2007. évi CVI. törvény 69. § (1) bekezdése alapján az
Akadémiának átadott vagyon (a továbbiakban: az Akadémia
vagyona).AzAkadémia vagyonába tartoznak az ingatlanok, az
immateriális javak (ideértve a szellemi tulajdont is), a tárgyi
eszközök, a pénz, a befektetések és a részesedések is.

Az Akadémia az irányítása alá tartozó költségvetési szer-
vekkel a vagyon használatba adásáról vagyonhasználati szer-
zôdést köt.A vagyonhasználati szerzôdés fôbb tartalmi és for-
mai elemeit az MTAtv. 9. § (2) bekezdése és az Alapszabály
(a továbbiakban: Asz.) 27. § (1) bekezdés alapján kiadott Va-
gyongazdálkodási Irányelvek és azAkadémiaVagyongazdál-
kodási és Vagyonhasznosítási Szabályzata (továbbiakban Va-
gyongazdálkodási Szabályzat) tartalmazzák.

A vagyongazdálkodás általános elvei

Az Akadémia vagyonával való gazdálkodás a vagyon megôr-
zésén és gyarapításán túl a következô célokat szolgálja:
– Az alapfeladathoz nem tartozó és hasznot nem hozó va-

gyontárgyak – értékesítés nélkül – hasznot hozó vagyone-
lemekké tétele. A vagyongazdálkodásban az eredmény-
szemlélet elôtérbe helyezése és az Akadémia aktív –
hozadékot eredményezô – vagyonának növelése.

– A vagyon hatékony, az alapfeladatokhoz illeszkedô hasz-
nálata.

– Az akadémiai költségvetési szervek (így különösen a ku-
tatóhálózat) korszerû és hatékony mûködési feltételeinek
megteremtése.

– A vagyon használat célszerûségének és hatékonyságának
folyamatos vizsgálata.

Az akadémiai vagyon hasznosításának elvei

AzAkadémia költségvetési szerv alapításakor azAlapító Ok-
iratban a következô elvek rögzítésével gondoskodik a költ-
ségvetési szerv mûködéséhez szükséges vagyon rendelke-
zésbe adásáról.

– Az intézmény a használatába adott tárgyi eszközökkel,
készletekkel és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t
és a vagyoni értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve –
az alapító okiratban kapott felhatalmazás alapján, azAka-
démiával kötött vagyonhasználati szerzôdés keretein belül
önállóan gazdálkodik.

– A költségvetési szerv gazdasági társaságokban tulajdonolt
részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint ki-
adott akadémiai engedélyben részletezett módon gazdál-
kodhat.

– Az akadémiai költségvetési szervnél keletkezett vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdonnal az intézmény az
Asz. 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de
annak gazdasági társaságba apportként történô bevitelé-
hez az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadé-
miai engedély szükséges.

– Az intézmény az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen gazdálkodik tárgyi- és pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

Az akadémiai vagyonnal való gazdálkodás elvei

A vagyon használója köteles a Vagyongazdálkodási és Va-
gyonhasznosítási Szabályzat, valamint a vagyonhasználati
szerzôdések elôírásai szerint eljárni.
1. Az ingatlan használati szerzôdés a következô elveket tük-

rözze:
A használó köteles az általa használt ingatlan vagyon meg-
ôrzésére (fenntartására, karbantartására).
Az Akadémia nem számít fel díjat a költségvetési szervei
használatába adott ingatlanok után, de az esetleges hasz-
nosításból (bérbeadás, vállalkozási tevékenység stb.) eredô
források egy részét elvonhatja.
AzAkadémia az ingatlanban más akadémiai költségvetési
szervet elhelyezhet, továbbá a használati szerzôdésben
meghatározott esetekben a használati szerzôdést meg-
szüntetheti és az ingatlant az Akadémia saját kezelésébe
vonhatja.
Ingatlan megvásárlásáról, az ingatlanon új épület létesíté-
sérôl (beruházás) az Akadémia elnöke dönt.

2. Az ingatlanokon kívül tárgyi és egyéb eszközökre vonat-
kozó használati szerzôdés a következô elveket tükrözze:
Az akadémiai költségvetési szervek a használatukba adott
tárgyi eszközökkel, készletekkel, gazdasági társaságokban
szerzett részesedésekkel a Vagyongazdálkodási és Va-
gyonhasznosítási Szabályzat, valamint a vagyonhasználati
szerzôdés keretein belül a költségvetési szervekre vonat-
kozó elôírások alkalmazásával önállóan gazdálkodnak.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK
a Magyar Tudományos Akadémia vagyonával való hatékony gazdálkodásról,

az akadémiai vagyon használatba adásáról és hasznosításáról
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3. Az akadémiai költségvetési szerveknél keletkezett szel-
lemi alkotásokhoz fûzôdô jogok a költségvetési szervet il-
letik meg.A kutatóintézetek egységes szemléletmódú szel-
lemitulajdon-kezelése érdekében az Akadémia külön
Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatot ad ki.

4. Az Akadémia tulajdonában, birtokában lévô és az általa
használatba adott, vagy az akadémiai költségvetési szerv-
nél keletkezett vagyon gazdasági társaságba való bevitelé-
rôl aVagyonkezelô Testület javaslata alapján azAkadémia
elnöke dönt. A létrehozott társaságok a kutatási eredmé-
nyek hasznosítását szolgálják. Alapításuk és mûködésük
feltételrendszere a kutatás-fejlesztésrôl és a technológiai
innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény alapján
kerül meghatározásra. A létrehozáskor kiadott akadémiai
engedélyben kell szabályozni a jogok és felelôsség meg-
osztását az Akadémia és költségvetési szerve között.

5. Az akadémiai költségvetési szervek mûködéséhez nem
szükséges vagyonelemekkel való gazdálkodás az MTA
Titkárságán belül mûködô Vagyonkezelô Szervezet fel-
adata.

Az akadémiai vagyon értékesítésének elvei

AzAkadémiai és az általa alapított költségvetési szervek hasz-
nálatában szükségtelenné váló eszközök értékesítésre kerül-
hetnek.

Az értékesítést értékbecslés alapján, nyilvános pályázati
felhívás közzétételével kell végrehajtani.AzAkadémia elnöke
a nyilvános eljárástól – fôként gazdasági társasági részesedé-
sek értékesítésekor – indokolt esetben eltekinthet.

AzAkadémia Roosevelt téri Székháza és a csatlakozóAka-
démiai Könyvtár épületrész nem idegeníthetôk el.
1. Az Akadémia elnöke – a Közgyûlés utólagos tájékoztatá-

sának kötelezettsége mellett – dönt az 50 millió Ft egyedi,
könyv szerinti bruttó érték feletti ingó vagyonelemek el-
idegenítésérôl, megterhelésérôl.
Az Akadémia elnöke – az Elnökség utólagos tájékoztatá-
sának kötelezettsége mellett – a 3. pontban foglaltakra fi-
gyelemmel – dönt az 50 millió Ft egyedi, könyv szerinti
bruttó értéket meg nem haladó ingó vagy ingatlan vagyon
elemek elidegenítésérôl vagy megterhelésérôl.

2. Az Akadémia elnöke a Közgyûlés által elfogadott va-
gyongazdálkodási irányelvek figyelembevételével a Va-
gyonkezelô Testület javaslata alapján dönt:
– az Akadémia Elnöksége tagjai több mint felének tá-

mogató szavazatával meghozott jóváhagyásával – aka-
démiai tulajdonban lévô ingatlanok értékesítésérôl, il-
letve megterhelésérôl; az Akadémia elnöke az 50
millió Ft egyedi, könyv szerinti bruttó érték feletti in-
gatlanok elidegenítésérôl, megterhelésérôl, a Köz-
gyûlés utólagos tájékoztatásával;

– az Akadémia Vezetôi Kollégiuma tagjai több mint fe-
lének támogató szavazatával meghozott jóváhagyásá-
val – akadémiai tulajdonban és akadémiai vagy intéz-
ményi birtokban lévô gazdasági társasági részesedések
értékesítésérôl.

3. Az akadémiai költségvetési szervek gazdálkodási önálló-
ságával élve a költségvetési szerv vezetôje dönt:

Az Akadémiával kötött vagyonhasználati szerzôdés kere-
tein belül 50 millió Ft egyedi, könyv szerinti bruttó érték
alatt
– a költségvetési szerv rendelkezésére álló források ter-

hére – tárgyi eszközök és készletek vásárlásáról illetve
értékesítésérôl;

–a gazdasági társaságba történô apportálást kivéve a költ-
ségvetési szervnél keletkezett szellemi termékkel tör-
ténô gazdálkodásról, a termék értékesítésérôl;

– az akadémiai költségvetési szerv által szerzôdés alap-
ján használt, az Akadémia tulajdonában lévô ingatlan
egyes részeinek bérbeadásáról a szerzôdésben rögzí-
tett feltételekkel.

A vagyongazdálkodási döntések meghozatalának
és végrehajtásának elvei

1. Az Akadémia Közgyûlése az Akadémia vagyoni érdekei-
nek hatékony érvényesítését szolgáló gazdálkodás elôse-
gítésére Vagyonkezelô Testületet hozott létre. A Vagyon-
kezelô Testület különösen a következô feladatokat látja el:
a) a Közgyûlés által elfogadott Vagyongazdálkodási

Irányelvek alapján kidolgozza és karbantartja az Aka-
démia Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási
Szabályzatát;

b) a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Sza-
bályzatban foglaltaknak megfelelôen kidolgozza az
akadémiai költségvetési szervek vagyonhasználatának
és vagyonhasznosításának szabályait;

c) a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Sza-
bályzatban rögzített elvek és hatáskörök keretei között
– az Akadémia elnökének a vagyon értékesítésével
kapcsolatban jogszabályban és azAlapszabályban rög-
zített jogosítványait nem érintve – véleményezi az
Akadémia vagyonát érintô eladásra, beszerzésre vagy
cserére vonatkozó elôterjesztéseket;

d) véleményezi a szellemi vagyon kezelésére vonatkozó
eljárásokat.

2. AzAkadémia vagyonával való gazdálkodás során a javas-
lattétel elôkészítési és végrehajtási jogkört és az elszámo-
lási, valamint a nyilvántartási feladatokat az MTAtv. 23. §
(7) bekezdésének megfelelôen az MTA Titkárságán belül
mûködô Vagyonkezelô Szervezet látja el. Ennek kereté-
ben elôzetes döntések alapján eljár akadémiai és külsô in-
tézményekkel kapcsolatos vagyoni ügyekben. Elôkészíti
a VkT és az Akadémia elnöke számára a vagyongazdál-
kodással kapcsolatos javaslatokat, és eljár a döntések vég-
rehajtása során az Akadémia képviseletében. Az Akadé-
mia vagyonát használó intézmények adatszolgáltatása
alapján évente Összefoglalót készít az Akadémia vagyoni
helyzetérôl. Az Összefoglaló tartalmazza azAsz. 43. § (2)
d) pontjának megfelelôen az 50 millió Ft feletti vagyon-
értékesítésekrôl szóló tájékoztatást.

Záradék

Jelen Vagyongazdálkodási Irányelveket az Akadémia Köz-
gyûlése 2010. május 4-én hagyta jóvá.



BOGÁR LAJOS
„Súlyos betegségek diagnosztikájában alkalmazható új he-
moreológiai módszerek klinikai vizsgálata” címû munkája
alapján,

GEREBEN BALÁZS
„A pajzsmirigyhormon metabolizmus szabályozásának új
molekuláris mechanizmusai az idegrendszerben” címû
munkája alapján,

HOLB IMRE
„Venturia gombafajok járványbiológiája, elôrejelzése és a
környezetkímélô védekezés” címû munkája alapján,

JAKUCS ERZSÉBET
„Egyes magyarországi erdôk ektomikorrhiza-együttesei”
címû munkája alapján,

JIRI KLEMES
„Modelling, Simulation and Integration of Chemical Pro-
cesses for Energy Saving and Pollution Reduction” címû
munkája alapján,

LADÁNYI MÁRIA
„Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és ese-
tek” címû munkája alapján,

NYITRAY LÁSZLÓ
„Miozin, egy allosztérikus motorfehérje: szerkezet-funk-
ció vizsgálatok” címû munkája alapján,

PAPP ZOLTÁN
„Szívizomsejtek kontraktilis funkciózavaraihoz vezetô
molekuláris mechanizmusok” címû munkája alapján,

PINTÉR ÁKOS
„Binom Thue egyenletek, ternér egyenletek és polinomok
hatványértékei” címû munkája alapján,

POLGÁRI MÁRTA
„Az üledékes környezetû mangánércek képzôdési folya-
matai, különös tekintettel a jura idôszaki bakonyi mangá-
nércesedés ásványtani-kôzettani-biogeokémiai és geneti-
kai viszonyaira” címû munkája alapján,

TIMÁR JÁNOS
„Egzotikus mozgásformák forgó atommagokban” címû
munkája alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet.

KÖZLEMÉNYEK

T Á J É K O Z TA T Ó

a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím adományozásáról
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A betöltendô munkakör „tudományos kutató”, amely a ma-
gasabb vezetô beosztással történô megbízással együtt betölt-
hetô: 2011. január 1-jétôl.

Az igazgató feladata:
– a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevékeny-

ségek ellátása,
– az intézet tudományos tevékenységének irányítása, koor-

dinálása,
– a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben ki-

vívott helyének és szerepének megôrzése, illetve további
erôsítése,

– a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósítása,
jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése.

A pályázókkal szembeni követelmények:
– büntetlen elôélet,
– legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos

fokozat,
– kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az in-

tézet profiljának megfelelô kutatások valamely területén,
– kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett

gyakorlat,
– legalább egy világnyelv elôadóképes ismerete.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– vezetési-szervezési képesítés,
– gazdasági képesítés.

Az intézettel kapcsolatos tudományos teljesítmény- és
gazdálkodási követelmények:
– intézet tudományos tevékenységének koordinálása és tu-

dományos teljesítményének növelése,
– a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség növelése,
– az intézet tudományos eredményei hasznosítása erôsítése

és az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti
kommunikációjának hangsúlyossá tétele,

– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.
§ (1) bekezdése szerinti tevékenységek ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázónak az intézet vezetésére, fejlesztésére, tudomá-

nyos programjának megvalósítására vonatkozó koncepci-
óját,

– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének

megjelölését,
– eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek

ismertetését,
– a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és

könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét,
– a pályázó scientometriai mutatóit (tudományos közlemé-

nyek száma, kummulatív impakt faktor, tudományos köz-
leményekre érkezett hivatkozások száma, H-index),

– a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb
MTA tájékoztatókban közzétehetô rövid, fényképes be-
mutatkozó életrajzot.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (CD-n vagy
DVD-n) Word fájlformátumban is be kell nyújtani.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és

nyelvtudást igazoló oklevelek hiteles másolatát (ameny-
nyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok
hitelesített fordítását),

– közalkalmazotti jogviszonyban állók esetén, a 49/1993.
(III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti minôsítést,

– a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, beso-
rolásának, fizetési fokozatának, és fizetésének megjelölé-
sét,

– közvetlen személyes elérhetôségét (telefon, e-mail),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatón

és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat vélemé-
nyezésére illetékes akadémiai grémiumok, a tudományos
osztályok tagjai, illetve képviselôi és az érintett intézet ku-
tatói közössége megismerhesse, továbbá, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– hozzájárulást ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fény-
képes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és
tájékoztatási célokra felhasználhatja.

A jelenlegi igazgatónak – amennyiben pályázatot nyújt be – a
munkáltatói minôsítést és az erkölcsi bizonyítványt nem kell
mellékelnie. Az oklevelek hiteles másolatát csak abban az

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet
azMTAATOMMAGKUTATÓ INTÉZET,

azMTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI KUTATÓINTÉZET,
azMTA GEOKÉMIAI KUTATÓINTÉZET,

azMTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET,
azMTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT

igazgatói (magasabb vezetôi) beosztásának ellátására
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esetben kell csatolni, ha igazgatói megbízása óta azokban vál-
tozás történt. Az intézet munkatársa a pályázat benyújtását
megelôzôen – esetleges összeférhetetlenségre hivatkozva – az
MTA elnökétôl felmentést kérhet a minôsítés csatolásának kö-
telezettsége alól.

Az igazgató jogállása:
Az igazgató az intézet egyszemélyi felelôs vezetôje, tevé-
kenységét magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként,
heti negyven órás, teljes munkaidôben látja el. Az igazgató
magasabb vezetôi megbízása, megbízásának visszavonása, to-
vábbá az alapvetô munkáltatói jogok az MTA elnökének ha-
táskörébe tartoznak. Az egyéb munkáltatói jogokat az MTA
fôtitkára az elnök által átruházott hatáskörben látja el.

A munkavégzés helye:
MTA Atommagkutató Intézet: Debrecen, Bem tér 18/c.
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet:

Sopron, Csatkai Endre u. 6–8.
MTA Geokémiai Kutatóintézet: Budapest, Budaörsi út 45.
MTA Szociológiai Kutatóintézet: Budapest, Úri u. 49.
MTA Társadalomkutató Központ:Budapest, Országház u. 30.

A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott intézetnél,
központnál adott közalkalmazotti kinevezés másként nem ren-
delkezik – határozatlan idôre szól. A magasabb vezetôi meg-
bízás legfeljebb 5 évig terjedô idôtartamra, illetôleg a pályázó
70 éves koráig szól. Magasabb vezetôi beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a kutatóintézettel, illetve a központ-
tal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetô.A köz-
alkalmazotti, illetve vezetôi illetmény a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak vég-

rehajtásáról rendelkezô 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet
(Kjt. V.) alapján kerül megállapításra. Igazgatói munkakörre
magasabb vezetôi megbízás annak adható, akivel szemben a
Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai valamint a Kjt. V. értelmében ösz-
szeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekrôl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján,
az intézet igazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A pályázati kiírás 2010. július 5-én került közzétételre a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ honlapján.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a beadási határidôtôl számított
21 napon belül interjú keretében hallgatja meg. A bizottság
kikéri a tudományos osztályok és (döntéstôl függôen) az in-
tézet kutatóinak véleményét, majd a pályázókat rangsorolva,
jelentést tesz az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának. Az
MTA fôtitkára (az AKT véleményének ismeretében) javasla-
tot tesz az MTA elnökének a jelöltek személyére. A megbí-
zásra kerülô igazgató személyérôl az MTA elnöke mint a
munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30.

A pályázatot – az MTA elnökének címzett kísérôlevéllel
együtt – a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és
Igazgatási Fôosztály Humánpolitikai Osztályára (1245 Buda-
pest, Pf. 1000) kell beküldeni.

Pálinkás József s.k.,
az MTA elnöke
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