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A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény 14. §-ában, valamint a Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosí-
tott jogkörömben eljárva, a tudományos gyûjtemények, hagya-
tékok, ajándékok, pénzadományok elfogadásának és kezelésé-
nek rendjérôl szóló 20/2009. (XII. 15.) sz. elnöki határozatot (a
továbbiakban: Határozat) a következôk szerint módosítom.

1. §

A Határozat 3. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„………………A Vezetôi Kollégium határozatában köte-
les rendelkezni arról, hogy az adomány teljes összege
(tôke), vagy annak kizárólag a jelen szabályzatban megha-
tározott mértéket elérô hozadéka szolgál a megalapítandó
díj (ösztöndíj) fedezetéül; illetve hogy az adományt kizá-
rólag egy összegben, vagy az adományozó által évente ren-
delkezésre bocsátva fogadja el a Magyar TudományosAka-
démia. Az adomány tôke részébôl történô díj (ösztöndíj)
alapítására, illetve díj (ösztöndíj) fedezetéül szolgáló ado-
mány nem egy összegben történô elfogadására különösen
akkor van mód, ha az Akadémia az adomány visszautasí-
tása esetén olyan jelentôs összegû felajánlástól esne el,
amely nagymértékben hozzájárulna tudományos kutatások
végzéséhez, kiemelkedô jelentôségû kutatást támogatna,
vagy nagymértékben segítené a tudományos utánpótlást.”

2. §

(1) A Határozat 4. § (4) bekezdésének elsô mondata az aláb-
biak szerint módosul:
„Akadémiai díj alapítása – aVezetôi Kollégium jelen sza-
bályzat 3. § (2) bekezdése szerinti eltérô döntése hiányá-
ban – csak abban az esetben vállalható, ha az e célra ado-
mányozott tôke összege után keletkezô éves hozadék
legalább annyiszor eléri az adományozás évében érvényes
tudományos munkatársi közalkalmazotti besorolás garan-
tált illetményének összegét, ahány díjat az alapító az adott
évben ki szeretne adni.”

(2) A Határozat 4. § (5) bekezdésének elsô mondata az aláb-
biak szerint módosul:
„Éves tudományos ösztöndíj alapítása – a Vezetôi Kollé-
gium jelen szabályzat 3. § (2) bekezdése szerinti eltérô
döntése hiányában – csak abban az esetben vállalható, ha
az adományozott tôke összege után keletkezô éves hoza-
dék annyiszor éri el az adományozás évében érvényes Bo-
lyai János Kutatási Ösztöndíj tizenkétszeresét, ahány ösz-
töndíj elnyerésére teremt fedezetet az alapító.”

3. §

(1) A Magyar Tudományos Akadémia tudományos gyûjte-
mények, hagyatékok, ajándékok, pénzadományok elfoga-
dásának és kezelésének rendjérôl szóló 20/2009. (XII. 15.)
sz. elnöki határozat jelen módosítása 2010. szeptember 1-
jén lép hatályba azzal, hogy a már felajánlott, de még el
nem bírált adományok (tudományos gyûjtemények, ha-
gyatékok, ajándékok, pénzadományok) tekintetében is al-
kalmazni kell.

(2) A Határozat ezen módosítással nem érintett részei válto-
zatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

(3) Jelen határozatot az Akadémiai Értesítôben kell közzé-
tenni, és az érintettek számára a helyben szokásos módon
kihirdetni és hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s.k.

I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában, valamint a Magyar Tudományos Aka-
démia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásá-
ban biztosított jogkörömben eljárva, aMagyar Tudományos
Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében foglaltakkal
összhangban aMagyar TudományosAkadémia részére fel-
ajánlott tudományos gyûjtemények, hagyatékok, ajándékok
és pénzadományok elfogadásának és kezelésének rendjét e
határozat mellékletében (a továbbiakban együttesen: hatá-
rozat) foglaltak szerint határozom meg.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
20/2009. (XII. 15.) számú határozata

a tudományos gyûjtemények, hagyatékok,
ajándékok, pénzadományok

elfogadásának és kezelésének rendjérôl
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II. Jelen határozat 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy
egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Tudományos Aka-
démia elnökének és fôtitkárának 5/2009. (A. É. 3) MTA
együttes szabályzata a tudományos gyûjtemények, hagya-
tékok, ajándékok, pénzadományok elfogadásának és ke-
zelésének rendjérôl. E határozatot a hatályba lépését kö-
vetôen felajánlott tudományos gyûjtemények, hagyatékok,
ajándékok, pénzadományok tekintetében kell alkalmazni.

III. Jelen határozatot az Akadémiai Értesítôben kell közzé-
tenni, valamint az érintettek számára a helyben szokásos
módon kihirdetni és hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s.k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
20/2009. (XII. 15.) sz. határozatához

Módosítva a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
21/2010. (VIII. 31.) sz. határozatával

A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény 14. §-ában, valamint a Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában bizto-
sított jogkörömben eljárva, a Magyar TudományosAkadémia
Alapszabályában és Ügyrendjében foglaltakkal összhangban
a Magyar TudományosAkadémia részére felajánlott tudomá-
nyos gyûjtemények, hagyatékok, ajándékok és pénzadomá-
nyok elfogadásának és kezelésének rendjét a következôk sze-
rint határozom meg.

1. §
A határozat hatálya

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudományos
Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) köztestületre; az
Akadémia által alapított és irányított köztestületi költség-
vetési szervekre (a továbbiakban: akadémiai költségvetési
szervek); az Akadémia tudományos osztályaira, tudomá-
nyos bizottságaira és egyéb testületi szerveire terjed ki.

(2) Tárgyi hatály: a határozat hatálya az (1) bekezdésben meg-
határozott szerveknek és testületeknek felajánlott tudo-
mányos gyûjteményekre, hagyatékokra, ajándékokra és
pénzadományokra (a továbbiakban együttesen: adomány)
terjed ki.

2. §
A felajánlott tudományos gyûjtemények, hagyatékok,

ajándékok és pénzadományok vizsgálata

(1) Az Akadémia, valamint az e határozat hatálya alá tartozó
szervek és testületek az Akadémia mûködésének és fej-
lesztésének elôsegítésére – az Akadémia tulajdonába ke-
rülô – adományokat fogadhatnak el.

(2) Az Akadémia elsôsorban feltételekhez, szolgáltatás nyúj-
tásához nem kötött adományokat fogadhat el. Az adomá-

nyozó által feltételekhez kötött adomány esetén az Aka-
démia által vállalt feltételeknek összhangban kell lenniük
az Akadémia feladataival, céljaival.

(3) Az Akadémia számára felajánlott adományokat meg kell
vizsgálni jogszerûség, per- és tehermentesség, fenntartha-
tóság, esetleges egyszeri ráfordítás és folyamatos fenntar-
tatási, mûködési, ôrzési költség szempontjából. A tudo-
mányos gyûjtemény, hagyaték, ingatlan és ingó ajándék,
pénzadomány átvétele elôtt – a (3)–(4) bekezdésekben
foglaltakra figyelemmel – vizsgálni kell különösen:
a) az örökhagyó, az ajándékozó rendelkezéseit és azok

végrehajthatóságát,
b) az átvétel jogi és pénzügyi feltételeit,
c) az adomány hasznosításának, esetleg értékesítésének

lehetôségét, illetve az ajándék akadémiai vagyonban
tartása esetén a megôrzésével, kezelésével kapcsola-
tos várható költségeket, és a velük járó anyagi elônyö-
ket, hátrányokat.

(4) Adomány csak tisztázott jogi körülmények között vehetô
át. Az adomány átvételérôl hozott döntés során vizsgálni
kell, hogy annak átvétele nem jelent-eAkadémiára arány-
talanul nagy terhet.

(5) Nem vehetô át olyan adomány, amelynek
a) elfogadása valószínûsíthetôen hosszantartó és/vagy

eredményében bizonytalan jogi eljárással járna (az
ajándék külföldön van, és/vagy tisztázatlanok a tulaj-
donviszonyok és az örökösödés stb.),

b) per-, teher- és igénymentessége vitatott; vagy amely
nem per-, teher- vagy igénymentes,

c) megôrzése, kezelése azAkadémiára aránytalanul nagy
terhet jelentene,

d) hozadékának jelentôs része nem fordítható akadémiai
célokra.

(6) A tudományos célokat nem szolgáló adományok átvétele
esetén, amennyiben az átvétel nem ellentétes a halál ese-
tére vonatkozó rendelkezéssel, illetve egyéb akadémiai ér-
dekkel, törekedni kell azok mielôbbi értékesítésére. E kör-
ben kerülni kell a fenntartási, gyûjtemények esetében a
restaurálási feladatok aránytalan mértékû vállalását.

3. §
Döntés a felajánlott tudományos gyûjteményekrôl,
hagyatékokról, ajándékokról és pénzadományokról

(1) Az adomány elfogadásának vagy visszautasításának el-
ôkészítését az Akadémia fôtitkára felügyeli.

(2) Az adomány stb. elfogadásáról – a Magyar Tudományos
Akadémia Titkársága (Titkárság) Jogi és Igazgatási Fô-
osztálya (Jogi és Igazgatási Fôosztály) javaslata, szükség
szerint szakértôi vélemény alapján – azAkadémia Vezetôi
Kollégiuma dönt. A Vezetôi Kollégium határozatában kö-
teles rendelkezni arról, hogy az adomány teljes összege
(tôke), vagy annak kizárólag a jelen szabályzatban megha-
tározott mértéket elérô hozadéka szolgál a megalapítandó
díj (ösztöndíj) fedezetéül; illetve hogy az adományt kizá-
rólag egy összegben, vagy az adományozó által évente ren-
delkezésre bocsátva fogadja el a Magyar TudományosAka-
démia. Az adomány tôke részébôl történô díj (ösztöndíj)
alapítására, illetve díj (ösztöndíj) fedezetéül szolgáló ado-
mány nem egy összegben történô elfogadására különösen

A tudományos gyûjtemények, hagyatékok,
ajándékok, pénzadományok

elfogadásának és kezelésének rendjérôl
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akkor van mód, ha az Akadémia az adomány visszautasí-
tása esetén olyan jelentôs összegû felajánlástól esne el,
amely nagymértékben hozzájárulna tudományos kutatások
végzéséhez, kiemelkedô jelentôségû kutatást támogatna,
vagy nagy mértékben segítené a tudományos utánpótlást.

(3) A Vezetôi Kollégium a (2) bekezdés szerinti döntésének
meghozatalával egyidejûleg meghatalmazza a Jogi és
Igazgatási Fôosztály jogi képviselet ellátására jogosult
köztisztviselôjét a hagyatéki eljárásban, illetve az ado-
mány elfogadásával kapcsolatos egyéb eljárásban való
képviseletre és az adománnyal kapcsolatos ügyintézésre.

(4) A Jogi és Igazgatási Fôosztály hatáskörébe tartozik az
adomány elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatos
operatív feladatok ellátása, valamint tájékoztató közle-
mény megjelentetése az Akadémiai Értesítôben az ado-
mány elfogadásáról, illetve – az adományozó szándéka
szerint – alapító okirat közzétételével az akadémiai díj és
ösztöndíj alapításáról.

4. §
Az elfogadott tudományos gyûjtemények, hagyatékok,

ajándékok és pénzadományok kezelése

(1) Készpénzadomány, pénzintézeti számlán lévô pénzösszeg,
illetve egyéb pénzbeli juttatás esetén az átadás, illetve a
hagyatékátadó végzés jogerôre emelkedése után a Titkár-
ság Pénzügyi Fôosztálya intézkedik az iránt, hogy azok az
Akadémia Vagyonkezelô Szervezete elkülönített számlá-
jára kerüljenek.

(2) Az elfogadott adomány – ideértve az akadémiai díj és a
tudományos ösztöndíj fedezetéül szolgáló tôkét is – keze-
lésébôl, illetve ezek értékesítésbôl, hasznosításából szár-
mazó bevétellel való gazdálkodás a Vagyonkezelô Szer-
vezet keretein belül elkülönítetten történik.

(3) Az e határozat alapján elfogadott adomány a Magyar Tu-
dományos Akadémia köztestület tulajdonába kerül. Az el-
fogadott adomány abban az esetben is az Akadémia va-
gyonát képezi, ha a magánszemély akadémiai költségvetési
szervet jelölt meg jogosultként. Ebben az esetben az aka-
démiai költségvetési szerv vezetôje – az Akadémia fôtit-
kárának elôzetes egyetértésével – tesz elfogadó nyilatko-
zatot, és az akadémiai vagyon kezelôjeként járhat el, a jelen
határozatban foglaltaknak megfelelôen. Ha az adományt
értékesítik, az ebbôl származó bevétel – amelyet a felaján-
lásban meghatározott célra kell felhasználni – a jogosult
akadémiai költségvetési szervet illeti meg.A jogosult aka-
démiai költségvetési szervet illeti meg a közvetlenül szá-
mára felajánlott pénzadomány. Az adomány elfogadásáról
a Jogi és Igazgatási Fôosztály – az akadémiai költségve-
tési szerv tájékoztatása alapján – tájékoztató közleményt
tesz közzé az Akadémiai Értesítôben.

(4) Akadémiai díj alapítása – a Vezetôi Kollégium jelen sza-
bályzat 3. § (2) bekezdése szerinti eltérô döntése hiányá-
ban – csak abban az esetben vállalható, ha az e célra ado-
mányozott tôke összege után keletkezô éves hozadék
legalább annyiszor eléri az adományozás évében érvényes
tudományos munkatársi közalkalmazotti besorolás garan-
tált illetményének összegét, ahány díjat az alapító az adott
évben ki szeretne adni. Amikor a tôke hozadéka az emlí-
tett mérték alatt marad, a díjat meg kell szüntetni, a tôke az

akadémiai vagyon része marad. A tôkét a továbbiakban is
csak akadémiai díjak, ösztöndíjak finanszírozására lehet
felhasználni.

(5) Éves tudományos ösztöndíj alapítása – a Vezetôi Kollé-
gium jelen szabályzat 3. § (2) bekezdése szerinti eltérô
döntése hiányában – csak abban az esetben vállalható, ha
az adományozott tôke összege után keletkezô éves hoza-
dék annyiszor éri el az adományozás évében érvényes Bo-
lyai János Kutatási Ösztöndíj tizenkétszeresét, ahány ösz-
töndíj elnyerésére teremt fedezetet az alapító. Amikor a
tôke hozadéka az említett mérték alatt marad, az ösztön-
díjat végsô esetben meg kell szüntetni. Ebben az esetben
a tôke az akadémiai vagyon elkülönített része marad. A
tôkét a továbbiakban is csak tudományos ösztöndíjak fi-
nanszírozására lehet felhasználni. Amennyiben a tôke ho-
zadéka elôreláthatóan az elôzôekben meghatározott mér-
ték alá kerül, az átadás idôszakát meg kell hosszabbítani,
vagy az átadást ideiglenesen, a tôke kellô mértékre emel-
kedéséig, szüneteltetni kell.

(6) A (4)–(5) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell az e ha-
tározat hatályba lépése elôtt alapított díjakra, közérdekû
kötelezettségvállalásokra, alapítványokra stb. is, ha az il-
letékes tudományos osztály megállapítása szerint azok
már nem felelnek meg az alapítói szándéknak, és a tôke
hozadéka olyan csekély mértékû, hogy abból az alapítói
szándéknak már nem lehet eleget tenni. Ezekben az ese-
tekben – amennyiben kizáró ok nem áll fenn – a díjat meg
kell szüntetni, és a Jogi és Igazgatási Fôosztálynak – az
Akadémia elnökétôl kapott külön meghatalmazás alapján
– kezdeményeznie kell a kezelésre kijelölt hitelintézetnél
a tôkének az Akadémia Vagyonkezelô Szervezete elkülö-
nített számlájára való átutalását.

(7) Az akadémiai díjat, tudományos ösztöndíjat alapítani
szándékozó személlyel a Jogi és Igazgatási Fôosztály kö-
teles a jelen határozatot megismertetni, és írásban nyilat-
koztatnia kell ôt az abban foglaltak tudomásulvételérôl és
elfogadásáról.

(8) Tudományos gyûjtemény esetén azokat a mûtárgyakat
(festményeket, grafikákat, metszeteket, érméket stb.), ame-
lyekre azAkadémia Mûvészeti Gyûjteményének vezetôje
igényt tart, és a végrendelet, illetve az adományozó szer-
zôdés azt nem zárja ki, az Akadémia Mûvészeti Gyûjte-
ményének kell átadni. Elôbbiek szerint a könyvritkaságok,
értékes könyvek, kéziratok, ôsnyomtatványok stb., azAka-
démia Könyvtára fôigazgatójának igénye alapján az Aka-
démia Könyvtárat illetik.

(9) Amennyiben az adományt a 2. § (6) bekezdésében foglal-
takra figyelemmel értékesítik – ha az örökhagyó, az aján-
dékozó, az adományozó a vagyon felhasználásáról nem
rendelkezett, a juttatás célját nem jelölte meg – azAkadé-
mia Vezetôi Kollégiuma (ha az elhunyt vagy az ajándé-
kozó, az adományozó köztestületi tag volt, az illetékes tu-
dományos osztály elôzetes véleményének ismeretében)
dönt a felhasználás céljáról.

5. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen határozat 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy
egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Tudományos Aka-
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démia elnökének és fôtitkárának 5/2009. (A. É. 3) MTA
együttes szabályzata a tudományos gyûjtemények, hagya-
tékok, ajándékok, pénzadományok elfogadásának és ke-
zelésének rendjérôl.

(2) E határozatot a hatályba lépése után felajánlott tudomá-
nyos gyûjtemények, hagyatékok, ajándékok, pénzadomá-
nyok tekintetében kell alkalmazni.

Pálinkás József s.k.

I. I. A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 19/2010.
(III. 30.) sz. határozatával elfogadta a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosí-
tási Szabályzatát.

II. A Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási
és Vagyonhasznosítási Szabályzatát és annak mellékleteit
jelen határozat alapján az Akadémiai Értesítôben, illetve
az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi
XC. törvény rendelkezéseinek megfelelôen a Magyar Tu-
dományos Akadémia honlapján kell közzétenni, valamint
az érintettek számára a helyben szokásos módon kihirdetni
és hozzáférhetôvé tenni.

III. A Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási
és Vagyonhasznosítási Szabályzatának közzétételére vo-
natkozó jelen határozatot a Magyar Tudományos Akadé-
miáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009.
(VI.23.) sz. állásfoglalásában biztosított felhatalmazás
alapján adom ki.

Pálinkás József s.k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
22/2010. (IX. 10.) sz. határozatához

a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 19/2010.
(III. 30.) sz. határozata alapján

A Magyar Tudományos Akadémia
Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzata

I.
Általános rész

A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (továbbiakban: MTAtv.) 23. §-a, valamint az állami va-

gyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 69. §-a rendel-
keznek a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) vagyonáról.

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.

Az Akadémia vagyona összetételét tekintve a Polgári Tör-
vénykönyv rendelkezéseivel összhangban a következôket fog-
lalja magába:
– ingatlan,
– ingó (tárgyi eszköz, készlet)
– értékpapír (részvény, kötvény stb.)
– pénz,
– vagyoni értékû jog (kft üzletrész, követelés stb.),
– szellemi alkotás (szerzôi mû, találmány stb.)

(A részvény és a korlátolt felelôsségû társasági üzletrész
társasági részesedésnek minôsül)

A Közgyûlés az MTAtv. 9. § (2) bekezdés b) pontja, illetve
az Akadémia Alapszabálya (továbbiakban: Asz) 27. § (1) be-
kezdés szerintVagyongazdálkodási Irányelvek, valamint aVa-
gyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzat (továb-
biakban: Vagyongazdálkodási Szabályzat) elfogadásával
határoz az Akadémia tulajdonában lévô vagyon használatba
adása, továbbá hasznosítása elveirôl és eljárási szabályairól.

Az Akadémia elnöke gyakorolja az Akadémia vagyona te-
kintetében a tulajdonosi jogokat az MTAtv, az Asz, a Va-
gyongazdálkodási Irányelvek és a Vagyongazdálkodási Sza-
bályzat keretei között.

Az MTAtv 23. § (7) bekezdése szerint az Akadémia va-
gyonával kapcsolatos végrehajtási jogkört és az elszámolási,
valamint a nyilvántartási feladatokat az MTA Titkárságán
belül mûködô Vagyonkezelô Szervezet (továbbiakban: VSZ)
látja el. AzAkadémia vagyonával kapcsolatos véleményezési,
döntés-elôkészítô jogkör a Vagyonkezelô Testület (további-
akban VkT) hatáskörébe tartozik.

Az Akadémia az irányítása alá tartozó akadémiai költség-
vetési szervekkel a vagyon használatba adásáról vagyonhasz-
nálati szerzôdést köt. A vagyonhasználati szerzôdés fôbb tar-
talmi és formai elemeit e szabályzat 1. és 2. mellékletében
foglalt mintaszerzôdések tartalmazzák.

Az Akadémia költségvetési szervei az általuk használt va-
gyon tekintetében – az Alapító Okiratuk és az Akadémiával
megkötendô vagyonhasználati szerzôdések alapján, azok ren-
delkezései szerint – használati joggal rendelkeznek. A hasz-
nálati jog gyakorlása során aVagyongazdálkodási Szabályzat
elôírásait be kell tartani.

II.
A vagyongazdálkodás általános elvei

AzAkadémia költségvetési szerv alapításakor azAlapító Ok-
iratban gondoskodik a költségvetési szerv mûködéséhez szük-
séges vagyon rendelkezésre bocsátásáról. Az akadémiai költ-
ségvetési szervek a használatukba adott vagyonnal a
használatba adási szerzôdésekben foglaltak és a jelen Va-
gyongazdálkodási Szabályzatban leírtak szerint önállóan gaz-
dálkodhatnak.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
22/2010. (IX. 10.) számú határozata

a Magyar Tudományos Akadémia
Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási

Szabályzatának közzétételérôl
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Az akadémiai költségvetési szervek használati körén kívüli
vagyonelemekkel a VSZ gazdálkodik.

Az akadémiai vagyont, annak hozadékát – ideértve az ér-
tékesítésbôl származó pénzösszeget is – elkülönítetten kell
nyilvántartani.
2.1. Az akadémiai vagyon részeinek értékesítésébôl származó

összeg, illetve a vagyon hozadékának felhasználásának
általános céljai:
– konkrét céllal történt értékesítés esetén az elôre meg-

jelölt célra történô felhasználás;
– a vagyon fenntartása és bôvítése;
– a vagyon hozadékából rendszeres kötelezettségválla-

lást nem jelentô egyéb célú felhasználás.
2.2. A vagyonba tartozó ingatlan értékesítésébôl, illetve hasz-

nosításából származó bevétel felett azAkadémia rendel-
kezik. Ha az értékesített ingatlan akadémiai költségve-
tési szerv használatában volt, a bevétel egészét vagy egy
részét az Akadémia átadhatja a korábbi használónak be-
ruházási-felújítási célra.

2.3. A részesedések értékesítésébôl, illetve hozadékából szár-
mazó bevétel felett az alapítási engedély szerint a része-
sedés tulajdonosa (az Akadémia, illetve az akadémiai
költségvetési szerv) rendelkezik.

2.4. A szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok értékesítésé-
bôl, illetve hasznosításából származó bevétel felett a
szellemi tulajdont elôállító, illetve használó akadémiai
költségvetési szerv, ennek hiányában az Akadémia ren-
delkezik. Ezeket a bevételeket elsôsorban új szellemi ter-
mékek elôállítására és kezelésére (szabadalmi díjak stb.)
kell fordítani.

III.
Az ingatlanvagyon használatának szabályai

3.1. Az ingatlanvagyon folyamatos használata jelentôs rész-
ben decentralizáltan, az Akadémia költségvetési szervei
által valósul meg. Ennek során a vagyon használója kö-
teles azAkadémiával kötött ingatlan használati szerzôdés
(1. számú melléklet) elôírásai szerint eljárni.A szerzôdés
– kötelezi a használót az általa használt ingatlan meg-

ôrzésére (fenntartására, karbantartására);
– lehetôséget biztosít a szerzôdésben meghatározott

korlátokkal a használt ingatlan egyes elemeinek saját
hatáskörben történô részleges és határozott idôre
szóló továbbhasznosítására, bérbeadására;

– kötelezi a használót arra, hogy az általa használt in-
gatlanvagyon hozadékát a vagyon szinten tartására
(felújításra, eszközbeszerzésre), gyarapítására fordítsa;

– rögzíti, hogy az Akadémia az ingatlanban más aka-
démiai költségvetési szervet térítésmentesen elhe-
lyezhet;

– rögzíti, hogy amennyiben az ingatlan jelentôs részét
nem az alap-tevékenység céljára hasznosítják, vagy
az ingatlan mérete jelentôsen meghaladja az alapte-
vékenység jogos területi igényét, azAkadémia elnöke
a használati szerzôdést megszüntetheti, és az ingat-
lant vagy annak egy részét az Akadémia saját keze-
lésébe vonhatja.

3.2. Az Akadémia nem számít fel használati díjat a költség-
vetési szervei által ténylegesen használt ingatlanok után.

Az Akadémia a költségvetési szerve által tartósan bérbe
adott ingatlanokból szerzett bevételeinek egy részét vagy
egészét a szerzôdés szerint elvonhatja.

3.3. Az akadémiai költségvetési szervek részére használatba
adott ingatlanok üzemeltetési költségeit az ingatlanban
elhelyezett költségvetési szerv fedezi. Több szerv közös
ingatlanban történô elhelyezése esetén a szerzôdés kije-
löli az ingatlant üzemeltetô intézményt, mellyel az elhe-
lyezett költségvetési szervek külön állapodnak meg az
üzemeltetési költségek arányos térítésére vonatkozóan.

3.4. Az ingatlan használója dönt a használatában lévô épü-
let-ingatlan részeinek ideiglenes bérbeadásáról a jogsza-
bályi elôírások és a használati szerzôdés keretei között.

3.5. Ingatlan vásárlásához az Akadémia elnökének engedé-
lye szükséges.

IV.
A társasági részesedésekkel történô gazdálkodás

szabályai

4.1. Az Akadémia elnöke saját személyében vagy megbí-
zottja útján gyakorolja az Akadémia tulajdonosi jogait
azAkadémia vagyonába tartozó részvények, üzletrészek
és egyéb vagyoni jogok igénybevételével mûködô gaz-
dasági társaságokban, ideértve a vezetô tisztségviselôk
és felügyelô bizottsági tagok jelölését is. Az Akadémia
elnöke az akadémiai költségvetési szervek használatában
lévô vagyonból a költségvetési szerv részvételével létre-
jött gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi
jogok gyakorlását a társaság alapításakor kiadott enge-
délyben részletezett módon a költségvetési szerv veze-
tôjére ruházhatja.

4.2. Az akadémiai költségvetési szervek a részvételükkel
mûködô gazdasági társaságoknak is általában piaci áron
biztosíthatnak helyiséget, eszközöket vagy más szolgál-
tatásokat, azAkadémiával kötött ingatlan használati szer-
zôdésben szereplô feltételekkel.

4.3. A gazdasági társaságok eredményességének értékelésé-
nél azAkadémia gazdasági társaságban lévô vagyoni ré-
szesedése gyarapodásán és az osztalékon kívül a társaság
által az akadémiai költségvetési szerv részére fizetett jog-
díjakat vagy más szerzôdéses díjakat is figyelembe kell
venni.

4.4. Az alapítás, társasági részesedés szerzés, tôkeemelés sza-
bályai
4.4.1. Az Akadémia elnöke a VkT véleményét figye-

lembe véve dönt azAkadémia tulajdonosi részvé-
telérôl gazdasági társaságban.
A döntés megalapozásához a következôk szüksé-
gesek:
– A kezdeményezônek be kell mutatni a társa-

ság részletes tevékenységi tervét, üzleti tervét
és legalább 2 éves pénzügyi tervét, szándék-
nyilatkozatot, együttmûködési megállapodás
tervezetét, valamint a társasági szerzôdés (ill.
alapszabály, vagy alapító okirat) tervezetét.

– Amennyiben a társaságnak az Akadémián
kívül más tulajdonosa is van (akár magánsze-
mélyek, akár társaság), részletesen indokolni
kell a külsô tulajdonos szerepét a társaságban.
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– Apport esetén az apport értékét könyvvizsgá-
lattal kell alátámasztani.

– A tulajdonosi részvétel mértékénél törekedni
kell a 75%, 50% + 1 szavazat, illetve 25% + 1
szavazat akadémiai részvételi arányok kialakí-
tására. A 25% alatti tulajdoni arányt indokolni
szükséges.

– Be kell mutatni azAkadémiához, illetve intéz-
ményeihez kapcsolódó esetleges helyiség-,
eszközbérleti, licensz, és egyéb hasznosítási
szerzôdések tervezetét.

4.4.2. A fentiek alapján az elnöki döntés meghatározza
az üzletrész, részvény megszerzésének, illetve az
alapításnak, tôkeemelésnek a feltételeit, a tulajdo-
nosi képviselô személyét, a vagyoni hozzájárulás
forrását, és a társaságtól várható osztalék felhasz-
nálásának feltételeit.Az osztalék azAkadémia erre
a célra szolgáló számlájára, vagy a használó inté-
zet számlájára kerülhet átutalásra.

4.4.3. A társaság tagjaként a Magyar Tudományos Aka-
démiát, elnöki döntés esetén a társaság alapítás-
ban résztvevô akadémiai költségvetési szervet kell
a cégbíróságon bejegyeztetni. Tulajdonosi képvi-
selô lehet az MTA Titkárságának valamely mun-
kavállalója, illetve az Akadémia költségvetési
szervének fôigazgatója, igazgatója.

4.4.4. A vagyoni hozzájárulás forrása az akadémiai va-
gyon, vagy annak hozadéka, beleértve az akadé-
miai költségvetési szervek vállalkozási bevételeit
és a náluk keletkezô szellemi alkotásokhoz fûzôdô
jogokat is.

4.5. A társaságok mûködésének tulajdonosi irányítása, elle-
nôrzése
4.5.1. A társaságok mûködésének tulajdonosi ellenôr-

zése, a szükséges döntések meghozatala és szá-
monkérése a társasági törvény keretei között alap-
vetôen a tulajdonosi képviselô feladata.

4.5.2. A tulajdonosi képviselô személyesen vagy a cég
vezetôjén keresztül rendszeresen adatot szolgáltat
a VSZ számára az általa végzett tevékenységrôl,
az ellenôrzött társaság mûködésérôl.A társaság el-
fogadott éves beszámolójának másolatát az elfo-
gadás után, 15 napon belül meg kell küldeni aVSZ
részére.

4.5.3. Társasági szerzôdés módosítás indítványozása
esetén, a tulajdonosi képviselô az alapításnál ér-
vényes szabályok megfelelô alkalmazásával köte-
les eljárni.

V.
A szellemi tulajdonnal kapcsolatos vagyoni értékû

jogokkal történô gazdálkodás szabályai

5.1. Az akadémiai vagyon használatával vagy hasznosításá-
val, továbbá az Akadémia által jóváhagyott intézményi
költségvetés felhasználásával létrehozott szellemi tulaj-
donnal kapcsolatos jogokat az akadémiai költségvetési
szerv vezetôje gyakorolja.

5.2. A szellemi vagyon létrehozásával és egységes kezelésé-
vel kapcsolatban azAkadémia elnöke által külön kiadott

Akadémiai Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat alapján
az akadémiai költségvetési szerveknek el kell készíte-
niük a saját Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatukat.
Az intézményi szabályzat meglétét és betartását az MTA
Titkárság Ellenôrzési Fôosztálya ellenôrzi.

VI.
Ingó vagyonnal (tárgyi eszközökkel, készletekkel)

történô gazdálkodás szabályai

6.1. Az Akadémia által alapított költségvetési szervek az
MTAtv 22. § (3) bekezdésben rögzített gazdasági önálló-
ságukkal összhangban a használatukba adott ingó va-
gyonnal maguk gazdálkodnak. A tárgyi eszközökkel és
készletekkel való gazdálkodás során kötelesek betartani
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
a végrehajtására kiadott, az államháztartás mûködési rend-
jérôl szóló 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet, valamint a
számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény és a végrehajtá-
sára kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet irányadó elôírásait.
Az akadémiai költségvetési szerv vezetôje dönt – a jog-
szabályi elôírások keretei között és 50 millió Ft egyedi,
könyv szerinti bruttó érték alatt – a költségvetési szerv
használatában álló tárgyi eszközök és készletek selejtezé-
sérôl és értékesítésérôl. Az ingó vagyon használatba adá-
sáról az intézményAlapító Okiratának kiadásakor azAka-
démia vagyonhasználati szerzôdést (2. számú melléklet)
köt a megalapított intézménnyel.A vagyonhasználat során
a szerzôdésben foglaltakat és a költségvetési intézmé-
nyekre vonatkozó gazdálkodási elôírásokat be kell tartani.

VII.
Hagyatékokkal, ajándékokkal történô gazdálkodás

szabályai

A tudományos gyûjtemények, hagyatékok, ajándékok, pénz-
adományok (a továbbiakban: adomány) elfogadásának és ke-
zelésének alapvetô rendjét az Akadémiánál és költségvetési
szerveinél az Akadémia elnökének vonatkozó tárgyú határo-
zata rögzíti.
7.1. Az Akadémia és költségvetési szervei adomány elfoga-

dására javaslatot tenni az alábbiak szerint jogosultak.
7.2. Az ingatlan és ingó adomány átvétele elôtt – a 7.8. pont-

ban foglaltak szem elôtt tartásával – vizsgálni kell
– az örökhagyó, az ajándékozó rendelkezéseit és annak

végrehajthatóságát,
– az átvétel jogi és pénzügyi feltételeit,
– az adomány hasznosításának, esetleg értékesítésének

lehetôségét, illetve az akadémiai vagyonban tartás
esetén annak megôrzésével, kezelésével kapcsolatos
várható költségeket, és az azzal járó anyagi elônyö-
ket, hátrányokat.

7.3. Adomány csak tisztázott jogi körülmények között vehetô
át.Az adomány átvételérôl történô döntés során vizsgálni
kell, hogy annak átvétele nem jelent-e az Akadémiára
aránytalanul nagy terhet.

7.4. Nem vehetô át olyan ingatlan, illetve ingó adomány,
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– amelynek elfogadása valószínûsíthetôen hosszan-
tartó és eredményében bizonytalan jogi eljárással
járna (az adomány külföldön van, és/vagy tisztázat-
lanok a tulajdonviszonyok és az örökösödés stb.),

– amelynek per-, teher- és igénymentessége vitatott,
vagy amely nem per-, teher vagy igénymentes,

– amelynek megôrzése, kezelése az Akadémiára
aránytalanul nagy terhet jelentene,

– amelynek hozadéka jelentôs részben nem fordítható
akadémiai célokra.

7.5. A tudományos célokat nem szolgáló ingatlan és ingó
adomány átvétele esetén, amennyiben nem ellentétes a
halál esetére vonatkozó rendelkezéssel, illetve egyéb
akadémiai érdekkel, törekedni kell a mielôbbi értékesí-
tésre, kerülni kell a fenntartási, gyûjtemények esetében
a restaurálási feladatok aránytalan mértékû vállalását.

7.6. Az adomány elfogadásáról – az Akadémia Titkársága
Jogi és Igazgatási Fôosztálya (a továbbiakban: Jogi és
Igazgatási Fôosztály) javaslata, szükség szerint szakértôi
vélemény alapján – az Akadémia Vezetôi Kollégiuma
dönt, és egyidejûleg meghatalmazza a Jogi és Igazgatási
Fôosztály jogi képviselet ellátására jogosult köztisztvise-
lôjét a hagyatéki eljárásban való képviseletre, illetve –
amennyiben szükséges – felkéri a szerzôdés elkészítésére.
A Jogi és Igazgatási Fôosztály hatáskörébe tartozik az
operatív feladatok ellátása, valamint tájékoztató közle-
mény megjelentetése azAkadémiai Értesítôben az ado-
mány elfogadásáról.

7.7. Készpénzadomány, pénzintézeti számlán lévô pénz-
összeg, illetve egyéb pénzbeli juttatás az átadást köve-
tôen, illetve a hagyatékátadó végzés jogerôre emelke-
dése után a VSZ elkülönített számlájára kerül.

7.8. Tudományos gyûjtemény esetén azokat a mûtárgyakat
(festményeket, grafikákat, metszeteket, érméket stb.),
amelyekre azAkadémiaMûvészeti Gyûjteményének ve-
zetôje igényt tart, és a végrendelet, illetve a szerzôdés azt
nem zárja ki, azAkadémia Mûvészeti Gyûjteményének,
könyvritkaságokat, értékes könyveket, kéziratokat, ôs-
nyomtatványokat stb. azAkadémia Könyvtára fôigazga-
tójának igénye alapján az Akadémia Könyvtár részére
kell átadni.

7.9. Az adomány értékesítését követôen, ha az örökhagyó,
az ajándékozó, az adományozó a vagyon felhasználá-
sáról nem rendelkezett, a juttatás célját nem jelölte meg,
az Akadémia Vezetôi Kollégiuma – ha az elhunyt vagy
az ajándékozó, az adományozó köztestületi tag volt, az
illetékes tudományos osztály elôzetes véleményének is-
meretében – dönt arról, hogy a vonatkozó elnöki hatá-
rozat, illetve a jelen szabályozás keretein belül, milyen
célra kívánja azt felhasználni.

7.10. Az adomány abban az esetben is azAkadémia vagyonát
képezi, ha a magánszemély azAkadémia valamely költ-
ségvetési szervét, intézményét jelöli meg jogosultként.
Ebben az esetben az intézmény vezetôje – azAkadémia
elnökének elôzetes egyetértésével – tesz elfogadó nyi-
latkozatot, és az akadémiai vagyon kezelôjeként járhat
el, a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelôen. Ha
a hagyaték, az ingatlan és ingó ajándék, az adomány ér-
tékesítésre kerül, az ebbôl származó bevétel – amelyet a
felajánlásban meghatározott célra kell felhasználni – a

jogosult intézményt illeti meg. Az adomány elfogadá-
sáról a Jogi és Igazgatási Fôosztály – az intézmény tá-
jékoztatása alapján – tájékoztató közleményt tesz közzé
az Akadémiai Értesítôben.

7.11. Az elfogadott adomány – ideértve a tudományos díj és
a tudományos ösztöndíj fedezetéül szolgáló tôkét is –
kezelésébôl, illetve ezek értékesítésébôl, hasznosításá-
ból származó bevétellel való gazdálkodás a VSZ kere-
tein belül elkülönítetten történik.

VIII.
Tudományos díj, ösztöndíj alapítása külsô személy

(szerv) által tett végintézkedés, vagy ingatlan-, ingó- és
pénzadomány alapján

8.1. Külsô személy (szerv) által tett végintézkedésbôl vagy
felajánlott adományból tudományos díj alapítása, illetve
közérdekû kötelezettségvállalása – amennyiben a vonat-
kozó elnöki határozat másként nem rendelkezik – csak
abban az esetben lehetséges, ha az e célra adományozott
tôke összege után keletkezô éves hozadék legalább any-
nyiszor eléri az adományozás évében érvényes tudomá-
nyos munkatársi közalkalmazotti besorolás garantált il-
letményének összegét, ahány díjat szeretne az alapító az
adott évben kiadni. Amikor a tôke hozadéka az említett
mérték alatt marad, a díjat meg kell szüntetni, a tôke az
akadémiai vagyon elkülönített része marad.A tôkét a to-
vábbiakban is csak tudományos díjak, ösztöndíjak fi-
nanszírozására lehet felhasználni. A díj alapítására vo-
natkozó alapvetô szabályokat az Akadémia elnökének
külön határozata tartalmazza.

8.2. Éves tudományos ösztöndíj alapítása a 8.1 pont szerinti
alapítás körében csak abban az esetben vállalható, ha az
adományozott tôke összege után keletkezô éves hozadék
annyiszor eléri az adományozás évében érvényes Bolyai
János Kutatási Ösztöndíj tizenkétszeresét, ahány ösz-
töndíj elnyerésére biztosít fedezetet az alapító. Amikor a
tôke hozadéka az említett mérték alatt marad, az ösztön-
díjat végsô esetben meg kell szüntetni. Ebben az esetben
a tôke az akadémiai vagyon elkülönített része marad. A
tôkét a továbbiakban is csak tudományos ösztöndíj fi-
nanszírozására lehet felhasználni. Amennyiben a tôke
hozadéka elôreláthatóan az elôzôekben meghatározott
mérték alá kerül, az átadás idôszakát meghosszabbítani
(két évre, három évre), vagy az átadást ideiglenesen, a
tôke kellô mértékre emelkedéséig, szüneteltetni kell.

8.3. A tudományos díjat, ösztöndíjat alapítani szándékozó
személlyel a Jogi és Igazgatási Fôosztály köteles megis-
mertetni azAkadémia elnökének vonatkozó határozatát,
illetve e szabályzat 8.1.–8.2. pontjaiban foglaltakat, és
írásban nyilatkoztatnia kell az említett szabályok tudo-
másulvételérôl és azok elfogadásáról.

8.4. Alapítvány létrehozásáról azAkadémia elnöke dönt. Erre
javaslatot az Akadémia tudományos osztályai, bizottsá-
gai, más belsô szervei, illetve az Akadémia intézményei
tehetnek.

8.5. A 8.1. és a 8.2. pontban foglaltakat alkalmazni kell aVa-
gyongazdálkodási Szabályzat hatályba lépése elôtt ala-
pított díjakra, közérdekû kötelezettségvállalásokra, ala-
pítványokra stb. is, ha az illetékes tudományos osztály
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megállapítása szerint azok már nem felelnek meg az ala-
pítói szándéknak, és a tôke hozadéka olyan csekély mér-
tékû, hogy abból az alapítói szándéknak már nem lehet
eleget tenni. Ezekben az esetekben – amennyiben kizáró
ok nem áll fenn – a díjat meg kell szüntetni, és a Jogi és
Igazgatási Fôosztálynak – azAkadémia elnökétôl kapott
külön meghatalmazás alapján – kezdeményeznie kell a
kezelésre kijelölt hitelintézetnél a tôkének a VSZ elkü-
lönített számlájára való átutalását.

IX.
Vagyon értékesítés esetén alkalmazandó eljárási rend

9.1. Ingó vagyon és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó vagyoni
értékû jog értékesítése esetén az intézmények az általuk
használt vagyontárgyakat 50 millió Ft egyedi, könyv sze-
rinti bruttó értékig a költségvetési intézményekre vonat-
kozó vagyonértékesítési szabályok szerint értékesíthetik.
Az 50 millió Ft egyedi, könyv szerinti bruttó érték felett
az akadémiai költségvetési szerv az értékesítési kezde-
ményezést elküldi a VSZ-hez.

9.2. Ingatlan vagy gazdasági társasági részesedés értékesíté-
sét, végelszámolását kezdeményezô akadémiai vezetô-
nek vagy az akadémiai költségvetési szerv vezetôjének
írásban javaslatot kell készítenie az értékesítés szüksé-
gességérôl, a becsült bevételrôl, a bevétel javasolt fel-
használásáról és azt indoklással meg kell küldeni a VSZ
részére.

9.3. A VSZ megvizsgálja az ingatlan vagy ingó vagyontárgy
értékesíthetôségét, ellenôrzi a becsült érték helyességét
és szükség esetén elôzetes értékbecslést készíttet, illetve
elôkészíti a VkT elôzetes döntéséhez szükséges elôter-
jesztést.

9.4. A VkT elôzetes jóváhagyása után a VSZ elôkészíti, és
elnöki jóváhagyásra elôterjeszti az értékesítés eldönté-
séhez szükséges dokumentumokat.
Az elôterjesztés javaslatot tesz az értékesítô akadémiai
költségvetési szervre és tartalmazza az értékesítés vár-
ható árbevételének felhasználási módját.

9.5. Az Akadémia elnöke a Közgyûlés által elfogadott va-
gyongazdálkodási elvek figyelembevételével a VkT ja-
vaslata alapján, a X. fejezetben leírtak szerint dönt az ér-
tékesítési javaslatról.

9.6. Elnöki jóváhagyás után a VSZ intézkedik az értékesíté-
sért felelôs akadémiai költségvetési szerv – általában az
ingatlan, részesedés, vagyontárgy korábbi használója –
megbízásáról.

9.7. Az Akadémia értékesítést végzô költségvetési szerve
megbízhat az értékesítés lebonyolításával egy vagyonér-
tékesítéssel foglalkozó szakértô szervezetet.

9.8. Az értékesítést lebonyolító szervezet elkészíti a hivatalos
értékbecslést, és összeállítja az értékesítésre vonatkozó
nyilvános pályázati felhívást. Az Akadémia elnöke a
nyilvános eljárástól – fôként részesedések esetében – in-
dokolt esetben eltekinthet.

9.9. A pályázati felhívás kihirdetése és az eljárás lefolytatása
az értékesítés lebonyolításával megbízott szervezet fel-
adata.

9.10. A pályázati ajánlatok felbontására meg kell hívni aVSZ
képviseletével megbízott személyt.

9.11. Az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a pályázat
lebonyolításával megbízott szervezet által készített ér-
tékelési jegyzôkönyv alapján – az értékesítésért felelôs
akadémiai költségvetési szerv és aVSZ közös javaslata
alapján – az Akadémia elnöke hozza meg.
Az elnöki döntés tartalmazza az értékesítési bevételre
vonatkozó intézkedést és a szükséges szerzôdések és
iratok aláírására vonatkozó meghatalmazást.
A VSZ a döntésrôl értesíti az értékesítést végzô szer-
vezetet és az értékesítésért felelôs akadémiai költség-
vetési szervet.

9.12. A nyertes ajánlattevôvel azAkadémia elnökének külön
írásbeli meghatalmazása alapján az értékesítéssel meg-
bízott akadémiai szerv vezetôje vagy más megbízott
személy köt adásvételi szerzôdést. A szerzôdésben el-
adóként ingatlan esetében – az ingatlanbejegyzéssel
összhangban – Magyar Tudományos Akadémia, társa-
sági részesedés esetén a cégbíróságon bejegyzett tag
szerepel.

X.
Vagyongazdálkodási jogkörök

10.1. Az Akadémia elnöke a VSZ javaslata alapján dönt:
– azAkadémia által alapított intézmény használatába

adott ingatlanokkal és egyéb tárgyi eszközökkel
kapcsolatos használatba adási szerzôdés konkrét
feltételeirôl;

– az ideiglenesen használaton kívül lévô akadémiai
ingatlanok üzemeltetésérôl;

– akadémiai költségvetési szerv használatban lévô in-
góságok (gépek, mûszerek stb.) vásárlásáról, illetve
értékesítésérôl 50 millió Ft egyedi, könyv szerinti
bruttó érték felett;

– ingatlanok tartós bérbeadásának konkrét feltételei-
rôl.

– mûkincsek értékesítésérôl értékhatártól függetlenül.
10.2. Az Akadémia elnöke a Vagyonkezelô Testület javasla-

tának figyelembevételével dönt:
– azAkadémia és az általa alapított költségvetési szer-

vek gazdasági társaságban történô részvételének
konkrét feltételeirôl, ideértve új társaság alapítását,
a tôkeemelést, illetve a részesedés értékesítését;

– ingatlanvásárlásról;
a Közgyûlés által elfogadott vagyongazdálkodási
elvek figyelembevételével

– azAkadémia Elnöksége tagjai több mint felének tá-
mogató szavazatával meghozott jóváhagyásával
akadémiai tulajdonban lévô ingatlanok értékesíté-
sérôl, illetve megterhelésérôl;

– az Akadémia Vezetôi Kollégiuma tagjai több mint
felének támogató szavazatával meghozott jóváha-
gyásával akadémiai tulajdonban és akadémiai vagy
akadémiai költségvetési szerv birtokában lévô gaz-
dasági társasági részesedések értékesítésérôl.

10.3. Az akadémiai költségvetési szerv vezetôje dönt:
– az szerv rendelkezésére álló források terhére – ingó

vagyon (tárgyi eszközök, készletek) vásárlásáról, il-
letve értékesítésérôl 50 millió Ft egyedi, könyv sze-
rinti bruttó érték alatt;
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– a gazdasági társaságba történô apportálást kivéve
– az intézményben keletkezett szellemi termékkel tör-

ténô gazdálkodásról, a termék értékesítésérôl;
– a költségvetési szerv által szerzôdés alapján hasz-

nált, azAkadémia tulajdonában lévô ingatlan egyes
részeinek bérbeadásáról a szerzôdésben rögzített
feltételekkel;

– a mindenkori költségvetési törvényben meghatáro-
zott kisösszegû követelések elengedésérôl.

XI.
Egyéb rendelkezések

11.1. AVSZ vagyonregisztert vezet, amelyben a vagyonele-
mek adatait nyilvántartja és aktualizálja. A vagyonre-
giszter kötelezô kellékei:
– a vagyon elemek értékadatai a használó akadémiai

költségvetési szervek szerinti bontásban az intéz-
mények éves beszámolóinak adatai alapján éven-
ként összegezve;

– az ingatlanok jellemzô adatai: helyrajzi száma,
címe, területe, az ingatlanon lévô épületek bruttó
alapterülete, érték adatai könyvszerinti értéken
évenként korszerûsítve;

– gazdasági társasági részesedések jellemzô adatai:
megnevezése, tulajdonosi jog gyakorló intézmény,
törzstôke értéke, akadémiai részesedés aránya, saját
tôke értéke, éves osztalék összege.

11.2. A VSZ gondoskodik arról, hogy akadémiai ingatlant
üzemeltetô szervezet gondozzon. Az üzemeltetést ál-
talában – az ingatlan használati szerzôdésük szerint
– az ingatlant használó intézmények végzik. Ideigle-
nesen használaton kívül lévô akadémiai ingatlanok
üzemeltetésével kapcsolatos javaslatokat a VSZ ter-
jeszti elô.

11.3. A VSZ készíti elô a VkT, illetve az Akadémia elnöke
számára az Akadémia és az akadémiai költségvetési
szervek vezetôi kezdeményezései alapján a vagyon-
gazdálkodással és vagyonhasznosítással kapcsolatos
döntéshez szükséges anyagokat, szerzôdéstervezeteket,
döntés után gondoskodik a végrehajtáshoz szükséges
intézkedések kiadásáról.
A döntések végrehajtása során a polgári jogi kapcsola-
tokban azAkadémia elnökének (általános, illetve eseti)
felhatalmazása alapján azAkadémia nevében aVSZ jár
el.

11.4. AzAkadémia nevében a VSZ jogosult és köteles az ál-
lami (földhivatali) ingatlan-nyilvántartásokban azAka-
démiára vonatkozó bejegyzések megváltoztatását kez-
deményezni.

11.5. Az Akadémia költségvetési szerveinek – a költségve-
tési beszámolóval egy idôben – külön jelentést kell ké-
szíteni a vagyonhasználati szerzôdések alapján vagy
egyéb módon használatukban lévô ingatlanok bérbea-
dásának mértékérôl, a társaságokban való részesedé-
sükrôl, a használatukban lévô szellemi tulajdonnal kap-
csolatos jogokról, az ezekbôl származó bevételrôl és
annak felhasználásáról.

11.6 Az Akadémia költségvetési szervei – a költségvetési
beszámolóval egy idôben – jelentést készítenek a hasz-

nálatukban lévô akadémiai vagyon értékének változá-
sáról. A VSZ az Akadémia vagyonát használó intéz-
mények adatszolgáltatása alapján évente Összefoglalót
készít az Akadémia vagyoni helyzetérôl. Az Összefog-
laló tartalmazza azAsz 43. § (2) d) pontjának megfele-
lôen az 50 millió Ft feletti vagyonértékesítésekrôl szóló
tájékoztatást.
(AzAkadémiaVagyonkezelô Testülete 2009. szeptem-
ber 24-i ülésén véleményezett és elfogadott szöveg.)

Pálinkás József s.k.

Vagyonhasználati Szerzôdés Minta

A Magyar Tudományos Akadémia
Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási

Szabályzatának 1. sz. melléklete

Ingatlan Használati Szerzôdés

1. Szerzôdô felek
A Magyar Tudományos Akadémia (székhelye: Buda-
pest, V., Roosevelt tér 9., Áht. azonosító: 213798; Va-
gyonkezelô Szervezetének székhelye: 1051 Budapest,
Nádor u. 7., KSH Statisztikai számjele: 15329042-8411-
342-01; törzskönyvi azonosító száma: 329046),
A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tör-
vény értelmében mint az alábbiakban megjelölt ingat-
lan(ok) tulajdonosa (a továbbiakban: Akadémia)

……………………………………………………………
a továbbiakban Használó
használatába adja az alább felsorolt, az Akadémia va-
gyonába tartozó ingatlanokat.

1.1. Az ingatlan(ok) adatait az 1. számú melléklet tartal-
mazza.

1.2. Az ingatlan(ok) üzemeltetôje: ………………………

………………………………………………………
1.3. Az ingatlan használatára vonatkozó esetleges egyéb

feltételeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. A Használó kötelezettségei
2.1. A Használó viseli az ingatlan üzemeltetésével össze-

függô üzemeltetési és fenntartási költségeket.
2.2. A Használó – saját eszközeibôl és az Akadémia által

juttatott felújítási támogatás felhasználásával – köte-
les gondoskodni az általa használt ingatlan állagme-
góvásáról és felújításáról legalább olyan mértékben,
hogy annak könyvszerinti értéke ne csökkenjen.

2.3. A Használó az ingatlan hasznosításával összefüggô
bevételeit, különösen a beszedett bérleti díjakat kö-
teles az ingatlan felújítására, illetve alaptevékenysé-
gével kapcsolatos beruházásra (mûszer- és eszköz-
beszerzés) fordítani. Ezek a bevételek az Akadémiai
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vagyon hozadékába tartoznak és ezeket azAkadémia
elnöke külön egyedi intézkedéssel részben vagy
egészben az Akadémia Vagyonkezelô Szervezetéhez
átcsoportosíthatja, valamint egyedi esetben felhasz-
nálásukat a mûködési költségek fedezetére engedé-
lyezheti.

3. Bérbeadás harmadik fél számára
3.1. A Használó az ingatlan egyes helyiségeit, részeit ál-

talában piaci áron bérbe adhatja. Három évnél hosz-
szabb határozott idejû, vagy határozatlan idôre szóló,
6 hónapnál hosszabb felmondást tartalmazó szerzô-
déshez azAkadémia elnökének engedélye szükséges.

3.2. Az Akadémia elnöke az ingatlan részeire vonatko-
zóan bérleti díjat állapíthat meg. A Használó a rész-
ben vagy egészében akadémiai tulajdonú gazdasági
társaságoknak sem adhat bérbe helyiséget a bérbea-
dási díjnál alacsonyabb áron.

3.3. Az összesen bérbe adott hasznos terület, beleértve a
részben vagy egészében saját tulajdonú gazdasági tár-
saságok számára bérbe adott területet is, nem halad-
hatja meg az ingatlan hasznos területének 30%-át. A
korlátozás alól azAkadémia elnöke – a Használó ké-
résére – felmentést adhat.

3.4. Minden harmadik féllel kötött határozatlan idejû bér-
leti szerzôdésben ki kell kötni:
– az azonnali felmondás terhe mellett fizetendô bér-

leti díjat, illetve bérleti díjban nem foglalt felme-
rülô egyéb költségek 15 napon belül történô ki-
egyenlítését,

– a bérbevett terület állagmegóvását,
– bármilyen lényeges átalakítás külön engedélyhez

kötését,
– a legfeljebb 6 hónapig terjedô, mindennemû kár-

talanítástól mentes felmondás lehetôségét,
– az eredeti állapot igény szerinti helyreállítását.

4. Eljárási szabályok
4.1. Az Akadémia fenntartja magának azt a jogot, hogy:

– az ingatlanban más akadémiai intézményt elhe-
lyezzen,

– a Használati Szerzôdést megváltoztathatja és az
ingatlant más intézmény használatába adja abban
az esetben, ha az ingatlanban elhelyezett intéz-
mények nem jutnak megegyezésre az üzemelte-
tési és fenntartási költségek megosztásában, il-
letve az ingatlanban elhelyezett intézmények ezt
kérik,

– a Használati Szerzôdést megváltoztathatja és az
intézmény elhelyezésérôl – az ezzel kapcsolatos
tényleges költségek megtérítése mellett – más in-
gatlanban gondoskodjék, ha
– az ingatlan hasznos területe lényegesen meg-

haladja az intézmény tényleges szükségletét,
– az akadémiai közös érdek az ingatlan köz-

ponti hasznosítását (bérbeadását, eladását)
teszi szükségessé.

4.2. A Használó kezdeményezheti az ingatlan használa-
tának felhagyását és az intézmény más akadémiai in-
gatlanban történô elhelyezését különösen abban az

esetben, ha az ingatlan üzemeltetésének és állagme-
góvásának terheit nem tudja vállalni.

5. Használati díj
5.1. Az ingatlan használatáért az Akadémia használati

díjat nem szed. A bérbe adott ingatlanrészek haszno-
sításából befolyó bérleti díj a 2.3. pont szerint hasz-
nálható fel.

6. Egyéb feltételek
A jelen Használati Szerzôdés megkötésére az Akadémia
azAkadémiaAlapszabálya, illetveVagyongazdálkodási és
Vagyonhasznosítási Szabályzata alapján, a vonatkozó jog-
szabályok rendelkezéseivel összhangban kerül sor.
6.2. A Használati Szerzôdés módosítását kizárólag az

Akadémia elnöke mint az akadémiai vagyonnal kap-
csolatos tulajdonosi jogok gyakorlója engedélyezheti.

6.3. Amennyiben az ingatlanban több akadémiai intéz-
mény van elhelyezve, az intézmények megállapodása
a költségek viselésének, illetve az esetleges bevételek
felosztásának, jóváírásának gyakorlatáról a jelen In-
gatlan Használati Szerzôdés elválaszthatatlan mel-
lékletét képezi.

Budapest, ………………………………….…………

………………….………………….………………….……
A Használó részérôl az intézmény igazgatója

………………….………………….………………….……
Az MTA részérôl a Vagyonkezelô Szervezet képviselôje

Melléklet: – 1. számú: ……… pld.
– 2. számú: ……… pld.

Jóváhagyom:

Pálinkás József s.k.,
elnök

Vagyonhasználati Szerzôdés Minta

A Magyar Tudományos Akadémia
Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási

Szabályzatának 2. sz. melléklete

Ingó vagyon (tárgyi eszközök, készletek)
Használati Szerzôdés

1. Szerzôdô felek
A Magyar Tudományos Akadémia (székhelye: Buda-
pest, V., Roosevelt tér 9., Áht. azonosító: 213798; Va-
gyonkezelô Szervezetének székhelye: 1051 Budapest,
Nádor u. 7., KSH Statisztikai számjele: 15329042-8411-
342-01; törzskönyvi azonosító száma: 329046),
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az Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény értelmében
mint az Alapító Okirat kiadásakor érvényes leltárban fel-
sorolt tárgyi eszközök és készletek tulajdonosa (a továb-
biakban: Akadémia)

………………….………………….………………….…
a továbbiakban Használó
használatába adja az Akadémia vagyonába tartozó, az In-
tézmény alaptevékenységének ellátásához szükséges tár-
gyi eszközöket és készleteket.

1.1. A használatba adott vagyonelemek pontos megneve-
zését és alapvetô jellemzôit
– az új alapítású intézmények esetében a nyitómér-

leg,
– a már meglévô intézmények esetében pedig a

költségvetési beszámoló mérlegének alátámasz-
tására készített leltár tartalmazza.

1.2. A feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök és
készletek a jelen Szerzôdés aláírásának napjával az
Intézmény önálló gazdálkodási jogkörébe kerülnek.
A használatba adás határozatlan idôre szól.

1.3. Jelen Használati Szerzôdésben foglaltakat kell alkal-
mazni a szerzôdés aláírása után a Használó birtokába
kerülô tárgyi eszközökre és készletekre is.

2. A Használó jogai és kötelezettségei
2.1. A Használó a mûködéséhez szükséges vagyontár-

gyakkal a Magyar Tudományos Akadémia Vagyon-
gazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzata ke-
retein belül önállóan gazdálkodik. A tárgyi eszkö-
zökkel és készletekkel való gazdálkodás során
köteles betartani az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és a végrehajtására kiadott, az ál-
lamháztartás mûködési rendjérôl szóló 292/2009.
(XII.19) Korm. rendelet, valamint a számvitelrôl szó-
ló 2000. évi C. törvény és a végrehajtására kiadott,
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyv-
vezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet reá vonatkozó el-
ôírásait.

2.2. A Használó köteles gondoskodni az általa használt
tárgyi eszközök és készletek állagmegóvásáról, to-
vábbá viselni a tárgyi eszközök üzemeltetésével ösz-
szefüggô üzemeltetési, fenntartási és javítási költsé-
geket.

2.3. A Használó az alaptevékenységéhez átmenetileg nél-
külözhetô tárgyi eszközöket bérbe adhatja. A bérbe-
adásból befolyt bevételeit köteles az alaptevékenysé-
gével kapcsolatos beruházásra (mûszer- és eszköz-
beszerzés) fordítani.

2.4. A Használó az alaptevékenységéhez véglegesen fe-
leslegessé vált tárgyi eszközöket és készleteket érté-

kesítheti. Az 50 millió Ft egyedi, könyv szerinti
bruttó értéket meghaladó tárgyi eszközök és készle-
tek értékesítéséhez az Akadémia elnökének engedé-
lye szükséges. Az Akadémia elnökének engedélye
szükséges továbbá a mûkincsek értékesítéséhez, ér-
tékhatártól függetlenül.Az 50 millió Ft egyedi, könyv
szerinti bruttó érték alatti tárgyi eszközök selejtezé-
sérôl és értékesítésérôl az Intézmény igazgatója dönt.
A Használó az értékesítésbôl befolyt bevételt köteles
az alaptevékenységével kapcsolatos beruházásra
(mûszer- és eszközbeszerzés) fordítani.

2.5. A Használó évente a költségvetési beszámoló kere-
tében köteles jelenteni a Vagyonkezelô Szervezet ré-
szére a használatában lévô tárgyi eszközök és kész-
letek állományváltozását.

3. Használati díj
A tárgyi eszközök és készletek használatáért azAkadémia
használati díjat nem szed. A bérbe adott, illetve értékesí-
tett tárgyi eszközök és készletek hasznosításából befolyó
bevétel a 2.3., és a 2.4. pontok szerint használható fel.

4. Egyéb feltételek
4.1. A jelen Használati Szerzôdés kiadására a Magyar Tu-

dományosAkadémiaAlapszabály, valamintVagyon-
gazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzata
alapján, vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban kerül sor.

4.2. A Használati Szerzôdés módosítását kizárólag az
Akadémia elnöke mint az akadémiai vagyonnal kap-
csolatos tulajdonosi jogok gyakorlója engedélyezheti.

4.3. AzAkadémia kijelenti, hogy a Szerzôdés tárgyát ké-
pezô vagyonon harmadik személyt megilletô jogok
nem állnak fenn.

Budapest, ……………………………………………

………………….………………….………………….……
A Használó részérôl az Intézmény igazgatója

………………….………………….………………….……
Az MTA részérôl a Vagyonkezelô Szervezet képviselôje

Melléklet: – 1. számú: ……… pld.

Jóváhagyom:

Pálinkás József s.k.,
elnök
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A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. tv. 20/A§ és 20/B. § alapján
az MTA PÉCSI TERÜLETI BIZOTTSÁG

TITKÁRSÁGA

titkárságvezetôi (magasabb vezetô) beosztásának
ellátására

A betöltendô (közalkalmazotti kinevezés szerinti) munkakör
tudományszervezési és üzemeltetési ügyvivô-szakértô, amely
a magasabb vezetôi beosztással történô megbízással együtt
– három hónapos próbaidô kikötésével – betölthetô: 2011.
január 1-jétôl.

A titkárságvezetô feladata:
– a Bizottság tudományszervezési tevékenységét segítô, ko-

ordináló, információs, adminisztratív, gazdálkodási, üze-
meltetési és ügyviteli feladatainak irányítása és ellenôr-
zése;

– a Titkárság képviselete az akadémia különbözô testülete-
inél, a hazai és külföldi kutatóintézeteinél és egyéb szer-
vezeteknél;

– a Titkárság használatában lévô akadémiai vagyonnal való
hatékony gazdálkodás biztosítása;

– a Titkárság gazdálkodási és egyéb szabályzatainak elké-
szíttetése és jóváhagyása, együttmûködési szerzôdések
megkötése; a belsô szabályzatokban részletezett kötele-
zettségvállalási és utalványozási jogok gyakorlása;

– a titkársági személyügyi munka irányítása és munkáltatói
jogok gyakorlása;

– a bevezetett informatikai alkalmazások használatának fel-
ügyelete;

– a pályázati projektek szervezése, ellenôrzése;
– a sajtó és egyéb hírközlô szervek számára az intézményi

tevékenységet érintô tudományos, szakmai és gazdasági
információk, valamint tudományos publikációk kiadásá-
nak engedélyezése;

– az intézményi mûködés irányítása és ellenôrzése.

A pályázókkal szembeni követelmények:
– felsôfokú iskolai végzettség,
– legalább öt éves vezetôi gyakorlat költségvetési szervnél.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– pénzügyi-gazdasági képesítés;
– vezetési-szervezési képesítés;
– informatikai szakképzettség;
– projekt-menedzsment képesítés;
– pályázatírási tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vo-

natkozó koncepcióját;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb

MTA-tájékoztatókban – közzétehetô rövid, fényképes be-
mutatkozó életrajzot.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón Word fájlfor-
mátumban (pl.: floppy, CD) is be kell nyújtani.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatát;
– 3 hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt;
– a jelenlegi munkáltató által készített, két évnél nem ré-

gebbi minôsítést;
– a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, be-

osztásának és fizetésének megjelölését;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatási

eljárásban résztvevôk megismerhessék;
– hozzájárulást ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fény-

képes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és
tájékoztatási célokra felhasználhatja.

A titkárságvezetô jogállása:
A Titkárság egyszemélyi felelôs vezetôje, tevékenységét
magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként, heti 40
órás munkaidôben látja el. A titkárságvezetô magasabb ve-
zetôi megbízása, megbízásának visszavonása, a vele kap-
csolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása az MTA el-
nökének hatáskörébe tartozik. A munkavégzés helye: Pécs,
Jurisics M. u. 44.

A titkárságvezetô közalkalmazotti jogviszonya és magasabb
vezetôi megbízása határozatlan idôre szól. A közalkalmazotti,
illetve a magasabb vezetôi illetmény a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak
végrehajtásáról rendelkezô 49/1993. (III. 26.) Korm.-rende-
let (Kjt. V.) alapján kerül megállapításra. Titkárságvezetôi
munkakörre magasabb vezetôi megbízás annak adható, aki-
vel szemben a Kjt. 41. és 44. §-a, valamint a Kjt. V-ben fog-
laltak értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrôl szóló 2007. évi
CLII. törvény alapján, a titkárságvezetô vagyonnyilatkozat-
tételre kötelezett.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázók anyagait szakmai elôkészítô bizottság értékeli és
a bizottság által kiválasztott személyek meghallgatása után ja-

KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



vaslatát – döntésre – az MTA elnöke elé terjeszti. A pályázat
eredményérôl a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 29.

A pályázatot – az MTA elnökének címzett kísérôlevéllel
együtt – a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és
Igazgatási Fôosztály, Humánpolitikai Osztályára (1245 Bu-
dapest, Pf. 1000.) kell beküldeni.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. tv. 20/A § és 20/B. § alapján
pályázatot hirdet

azMTA jogtudományi intézete
gazdasági vezetôi (magasabb vezetô) beosztásának

ellátására

A betöltendô (közalkalmazotti kinevezés szerinti) munka-
kör „gazdasági ügyvivô szakértô”, amely a magasabb ve-
zetôi beosztással történô megbízással együtt – három hóna-
pos próbaidô kikötésével – betölthetô: 2011. január 1-jétôl.

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama:
A közalkalmazotti kinevezés határozatlan idôre, a magasabb
vezetôi megbízás 2013. március 31-ig szól.Magasabb veze-
tôi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a kutatóinté-
zettel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetô.

A gazdasági vezetô jogállása:
A Kjt. 17. § (6) bekezdésének megfelelôen a gazdasági vezetô
a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv ve-
zetôjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elne-
vezése, beosztása ezt nem jelöli. Tevékenységét magasabb ve-
zetô beosztású közalkalmazottként, heti negyvenórás, teljes
munkaidôben látja el. A gazdasági vezetô magasabb vezetôi
megbízása, megbízásának visszavonása azMTA elnökének ha-
táskörébe tartozik. A gazdasági vezetô felett a további mun-
káltatói jogokat az intézet igazgatója gyakorolja.

Gazdasági vezetôi munkakörre magasabb vezetôi megbí-
zás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-
ai, valamint a Kjt. V. értelmében összeférhetetlenség nem áll
fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl
szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, az intézet gazdasági
vezetôje vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A gazdasági vezetô feladata:
– az intézet mûködésére vonatkozó számviteli és pénzügyi

rendszer szervezése, irányítása, ellenôrzése,
– a gazdálkodás irányítása, költségvetési elôirányzatai ala-

kulásának folyamatos ellenôrzésére, javaslatok készítése

az észlelt hiányosságok megszüntetésére, az éves elô-
irányzat teljesítésére,

– a költségvetési tervezési feladatok végzése, irányítása,
– ellenjegyzési jogkör gyakorlása, a belsô szabályzatok fo-

lyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, új
szabályzatok készítése,

– az éves és évközi költségvetési beszámolók elkészítése.

A pályázókkal szembeni követelmények:
– büntetlen elôélet,
– magyar állampolgárság,
– fôiskolai/egyetemi, pénzügyi, gazdasági szakirányú felsô-

fokú iskolai végzettség,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) is-

meretek,
– mérlegképes könyvelôi képesítés,
– szerepel a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény 151.§

(3) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében, to-
vábbá rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító enge-
déllyel (igazolvánnyal),

– rendelkezik az OEP által kiadott „Igazolvány a biztosítási
jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” szóló
okmánnyal (tb kiskönyv).

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– legalább 5 év szakmai tapasztalat,
– költségvetési szervnél szerzett tapasztalat,
– vezetôi tapasztalat,
– angol nyelvtudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázat

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

– összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó kinevezése esetén va-

gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– a pályázó vezetôi elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyítványt (leg-

alább a megkérését igazoló bizonylatot),
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést tanúsító

okiratok hiteles másolatát,
– a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány

hiteles másolatát.

A munkavégzés helye:
MTA Jogtudományi Intézete
1014 Budapest, Országház u. 30.

A pályázati kiírás 2010. szeptember 10-én került közzétételre
a Kormányzati Személyügyi Szolgálati és Közigazgatási Kép-
zési Központ honlapján.

Illetmények és juttatások:
A közalkalmazotti, illetve vezetôi illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
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évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendel-
kezô 49/1993. (III. 26.) Korm.-rendelet (Kjt. V.) rendelkezési
az irányadók.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 4.

A pályázat elbírálásának határideje:
2010. november 15.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázók közül az intézet igazgatója és az MTA Titkársága
Pénzügyi Fôosztályának vezetôje választja ki a meghallgatásra
javasolt pályázókat. A kiválasztott pályázókat eseti bizottság
a pályázat beadási határidejétôl számított 21 napon belül in-
terjú keretében hallgatja meg. A bizottság a pályázókat rang-
sorolva javaslatot tesz az MTA elnökének. A megbízásra ke-
rülô gazdasági vezetô személyérôl az MTA elnöke dönt.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, az MTA Jogtudományi Intézete
(1014 Budapest, Országház u. 30.) címére kell megküldeni.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § és 20/B. § alapján
pályázatot hirdet

az MTA Miskolci Területi Bizottság Titkársága
gazdasági vezetôi (magasabb vezetô) beosztásának

ellátására

A betöltendô (közalkalmazotti kinevezés szerinti) munka-
kör „gazdasági ügyvivô szakértô”, amely a magasabb ve-
zetôi beosztással történô megbízással együtt – háromhónapos
próbaidô kikötésével – betölthetô: 2011. január 1-jétôl.

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama:
A közalkalmazotti kinevezés és a magasabb vezetôi megbí-
zás határozatlan idôre szól.

A gazdasági vezetô jogállása:
A Kjt. 17. § (6) bekezdésének megfelelôen a gazdasági ve-
zetô a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési
szerv vezetôjének helyettese abban az esetben is, ha munka-
köri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli. Tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként, heti negyven
órás, teljes munkaidôben látja el. A gazdasági vezetô ma-
gasabb vezetôi megbízása, megbízásának visszavonása az
MTA elnökének hatáskörébe tartozik. A gazdasági vezetô fe-
lett a további munkáltatói jogokat az MTA Miskolci Területi
Bizottság Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) vezetôje
gyakorolja.

Magasabb vezetôi beosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a Titkársággal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kine-
vezhetô.

Gazdasági vezetôi munkakörre magasabb vezetôi megbí-
zás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-
ai, valamint a Kjt. V. értelmében összeférhetetlenség nem áll
fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl
szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a Titkárság gazdasági
vezetôje vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

Az gazdasági vezetô feladata:
– a Titkárság mûködésére vonatkozó számviteli és pénzügyi

rendszer szervezése, irányítása, ellenôrzése,
– a gazdálkodás irányítása, költségvetési elôirányzatai ala-

kulásának folyamatos ellenôrzése, javaslatok készítése az
észlelt hiányosságok megszüntetésére, az éves elôirányzat
teljesítésére,

– a költségvetési tervezési feladatok végzése, irányítása,
– ellenjegyzési jogkör gyakorlása, a belsô szabályzatok fo-

lyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, új
szabályzatok készítése,

– az éves és évközi költségvetési beszámolók elkészítése.

A pályázókkal szembeni követelmények:
– büntetlen elôélet,
– magyar állampolgárság,
– fôiskolai/egyetemi, pénzügyi, gazdasági szakirányú felsô-

fokú iskolai végzettség,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) is-

meretek,
– mérlegképes könyvelôi képesítés,
– szerepel a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény 151.§

(3) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében, to-
vábbá rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító enge-
déllyel (igazolvánnyal),

– rendelkezik az OEP által kiadott „Igazolvány a biztosítási
jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” szóló
okmánnyal (tb kiskönyv).

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent:
– legalább 5 év szakmai tapasztalat,
– költségvetési szervnél szerzett tapasztalat,
– vezetôi tapasztalat,
– angol nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázat

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

– összeférhetetlenségi nyilatkozat,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén va-

gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– a pályázó vezetôi elképzelései,
– 3 hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyítvány (leg-

alább a megkérését igazoló bizonylat),
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést tanúsító

okiratok hiteles másolata,
– a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány

hiteles másolata.
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A munkavégzés helye:
MTA Miskolci Területi Bizottság Titkársága
3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.

A pályázati kiírás 2010. szeptember 21-én került közzétételre
a Kormányzati Személyügyi Szolgálati és Közigazgatási Kép-
zési Központ honlapján.

Illetmények és juttatások:
A közalkalmazotti, illetve vezetôi illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendel-
kezô 49/1993. (III. 26.) Korm.-rendelet (Kjt. V.) rendelkezé-
sei az irányadók.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 18.

A pályázat elbírálásának határideje:
2010. november 25.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázók közül a Titkárság vezetôje és az MTA Titkársága
Pénzügyi Fôosztályának vezetôje választja ki a meghallga-
tásra javasolt pályázókat. A kiválasztott pályázókat eseti bi-
zottság a pályázat beadási határidejétôl számított 21 napon
belül interjú keretében hallgatja meg. A bizottság a pályázó-
kat rangsorolva javaslatot tesz az MTA elnökének. A megbí-
zásra kerülô gazdasági vezetô személyérôl az MTA elnöke
dönt.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, az MTA Miskolci Területi Bizott-
ság Titkársága (3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.) címére kell
megküldeni.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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