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HATÁROZAT

Az Országgyûlés
127/2008. (XII. 11.) OGY határozata

A Kutatási és Innovációs eseti bizottság
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

61/2007. (VI. 27.) OGY határozat módosításáról*

A Kutatási és Innovációs eseti bizottság tisztségviselõi-
nek és tagjainak megválasztásáról szóló 61/2007. (VI. 27.)
OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

A Kutatási és Innovációs eseti bizottságba

dr. Pálinkás József korábban megüresedett társelnöki
helyére

dr. Gógl Árpádot

a bizottság társelnökévé,

dr. Gógl Árpád helyett

Révész Máriuszt

a bizottság tagjává

megválasztja.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2008. november 17-i ülésének (AKT 10/2008) állásfoglalásai

Napirend:
1. Intézeti igazgatói pályázatok véleményezése
2. A kuratóriumok mûködési szabályai és ügyrendjének
elfogadása
3. Egyebek

AKT 1/10/2008 (11. 17.) állásfoglalás:
Németh Tamás elmondta, hogy az igazgatói pályázatok

véleményezése során az AKT véleménynyilvánítását az
intézeti kutatói fórumok állásfoglalása megelõzi. A kutatói
fórumok elvégezték ezzel kapcsolatos feladatukat. A fóru-
mokon AKT tudományterületi szekciószóvivõk által felkért
AKT képviselõk megfigyelõként vettek részt.

Az AKT az akadémiai kutatóintézetek igazgatói állására
érkezett pályázatokkal kapcsolatosan a következõképpen
szavazott:
1. Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet:

Pálfy Péter Pált � 22 igen szavazattal, 5 évre javasolja
megbízni

2. Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet:
Anton Attilát � 22 igen szavazattal, 3 évre javasolja
megbízni

3. Balatoni Limnológiai Kutatóintézet:
Bíró Pétert � 22 igen szavazattal, 5 évre javasolja
megbízni

4. Növényvédelmi Kutatóintézet:
Barna Balázst � 13 igen szavazattal, 3 évre javasolja
megbízni

5. SZBK Biofizikai Intézet:
Ormos Pált � 22 igen szavazattal, 5 évre javasolja
megbízni

6. SZBK Genetikai Intézet:
a pályázat eredménytelen, Raskó István, a jelenlegi
igazgató megbízásának 1 évvel történõ meghosszabbí-
tását javasolja.

7. Kémiai Kutatóközpont:
Pálinkás Gábort � 20 igen szavazattal, 3 évre javasolja
fõigazgatónak megbízni

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. december 8-i ülésnapján fogadta el.

8. KK Anyag- és Környezetkémiai Intézet:
Szépvölgyi Jánost � 22 igen szavazattal, 5 évre javasol-
ja megbízni

9. Filozófiai Kutatóintézet:
Vajda Mihályt � 18 igen szavazattal javasolja megbízni

10. Régészeti Intézet:
Bálint Csanádot � 22 igen szavazattal, 5 évre javasolja
megbízni

AKT 2/10/2008 (11. 17.) állásfoglalás:
Az AKT tudományterületi kuratóriumok elnökeinek

elõterjesztésére, az AKT a kuratóriumok ügyrendjével
kapcsolatosan a következõ változtatásokat fogadta el:

Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy ha a kuratóriu-
mokban szavazatra jogosultak közül bárki kéri, rendeljék el
a titkos szavazást. Vincze Imre a kuratóriumok mûködési
szabályai és ügyrendje számára javasolt változtatás szöve-
gét eljuttatja Banczerowski Janusznénak, a Kutatóintézeti
Fõosztály vezetõjének.

Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy a Társadalomtu-
dományi Kuratórium mûködési szabályai és ügyrendje II.2.
pontjában kerüljön megjelenítésre a Kuratórium által ki-
dolgozott, illetve fontosnak tartott szempontok figyelembe-
vétele, és IV.5. pontjából kerüljön ki az a kitétel, hogy �a
határozat elfogadásához 7 igen szavazat szükséges�.

Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy az Élettudományi
Kuratórium mûködési szabályai és ügyrendje IV/4. pontja a
következõ legyen: �A Kuratórium ülése akkor határozatké-
pes, ha tagjainak több mint fele jelen van.�

Az AKT elfogadta, hogy a Matematikai és Természettu-
dományi Kuratórium mûködési szabályai és ügyrendjé-
ben, a valós helyzetnek megfelelõen Kutatóintézeti Fõosz-
tály megnevezés szerepeljen a Természettudományi Fõ-
osztály helyett, törlésre került a titkárhelyettesi megneve-
zés, és határozott arról, hogy az I/1. pontból a
�mellékletben felsorolt kutatók felkérésével� mondatrész
is kerüljön törlésre.
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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2008. december 1-jei ülésének (AKT 11/2008)

állásfoglalásai

Napirend:
1. Az Izotópkutató Intézet igazgatói pályázatainak vélemé-
nyezése
2. Szóbeli tájékoztató a 2009. évi költségvetésrõl
3. Egyebek

AKT 1/11/2008 (12. 01.) állásfoglalás:
Az AKT az Izotópkutató Intézet igazgatói posztjára 23

szavazattal Wojnárovits László kinevezését javasolja. A
kinevezés javasolt idõtartama 5 év.

AKT 2/11/2008 (12. 01.) állásfoglalás:
Szamkó Józsefné szóbeli tájékoztatást adott a 2009. évi

költségvetés helyzetérõl. Elmondta, hogy 2008. december
31-ével megszûnik a Nemzetközi Együttmûködési Iroda. A
Titkárságon belül létrejön egy, a nemzetközi kapcsolatok-
kal foglalkozó fõosztály.

A tájékoztatót az AKT egyhangúlag tudomásul vette.

AKT 3/11/2008 (12. 01.) állásfoglalás:
Vass Imre,  az Élettudományi Kuratórium elnöke tájé-

koztatást kért az intézetekhez véglegesen telepített fiatal
kutatói álláshelyekrõl. Szamkó Józsefné elmondta, hogy az
álláshelyek be vannak építve a költségvetésbe, de a fiatal
kutatókkal csak három évre lehet szerzõdni. Hozzátette,
hogy 2006-ban a rendszerbe belépett fiatal kutatók közül
41 fõ esetében annak a lehetõsége fennáll, hogy jó kutatói
teljesítmény alapján, az intézetek a három év letelte után,
határozatlan idejû szerzõdést köthetnek.

Németh Tamás megerõsítette, hogy a célra elõirányzott
pénz nem kerül elvonásra az intézetektõl. Az adott intézet
vezetõségének pozitív döntése esetén, a 41 fõ továbbfog-
lalkoztatására adott a lehetõség.

A tájékoztatást az AKT egyhangúlag tudomásul vette.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉS
MELLÉKLETEI

Budapest, 2009. január



2009. január 16. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ 5

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
TITKÁRSÁGA

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

I. fejezet
A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága

jogállása és feladatai

1. A Titkárság alapítása, adatai
1.1. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1949. évi

XXVII. törvény hatálybalépésével a Magyar Tudomá-
nyos Tanács Titkársága jogutódjaként jött létre a Ma-
gyar Tudományos Akadémia titkársági szervezete
(késõbb: Központi Hivatal). Az Akadémia hivatali
szervezetérõl szóló 7/1990. (A. É. 1991.1.) MTA elnöki
és fõtitkári együttes utasítás úgy rendelkezett, hogy az
Akadémia Központi Hivatala jogutódjaként az Akadé-
mia hivatali szervezetére háruló feladatokat az Akadé-
mia 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.

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

1.3. A Titkárság azonosító adatai:
MTA Titkárság Igazgatása
XXXIII. fejezet 1. cím 1. alcím
államháztartási azonosító: 039398
törzskönyvi azonosító: 300201
szakágazat: 841107
adónyilvántartási szám: 15300203-1-41
elõirányzat-felhasználási keretszámla: 
10032000-01447224-00000000
IBAN szám: HU23 1003 2000 0144 7224 0000 0000
feladatfinanszírozási elõirányzat-felhasználási keret-
számla: 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

MTA Doktori Tanács Titkársága
XXXIII. fejezet 1. cím 2. alcím
államháztartási azonosító: 039947
törzskönyvi azonosító:324656
szakágazat: 841115
adónyilvántartási szám: 15324652-1-41
elõirányzat-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: 0040035
törzskönyvi azonosító: 800013
szakágazat: 841115
elõirányzat-felhasználási keretszámla:
10032000-02020217-00000000
IBAN szám: HU57 1003 2000 0202 0217 0000 0000

*A módosításokkal egységes szerkezetben; a módosításokat dõlt betûvel
jelöltük.

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

2. A Titkárság jogállása
A Titkárság fenntartó köztestületének, illetve felügyeleti

szervének neve: Magyar Tudományos Akadémia (a továb-
biakban: Akadémia). A Titkárság önálló jogi személy,
gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan gazdálkodó, elõi-
rányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ, kincstári körbe
tartozó köztestületi költségvetési szerv.

3. A Titkárság feladata
3.1. A Titkárság alapvetõ feladata a Magyar Tudományos

Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben (a továb-
biakban. Atv.), az Alapszabályban és az Ügyrendben
megfogalmazott akadémiai feladatok ellátásában az
Akadémia elnöke és fõtitkára tevékenységének elõsegí-
tése, az Akadémia köztestületi szervei testületi munká-
jának segítése.
a) A Titkárság az Akadémia testületeinek mûködéséhez

szükséges döntés-elõkészítõ, szervezõ, koordináló,
végrehajtó és ellenõrzõ tevékenységet lát el. Biztosítja
a köztestületi tagok részére tagságukból eredõ jogaik
gyakorlásának feltételeit.

b) A Titkárság végzi a közgyûlési bizottságok, az El-
nökség, a Vezetõi Kollégium, annak állandó bizottsá-
gai és a Doktori Tanács mûködésével kapcsolatos fel-
adatok végrehajtását.

c) A Titkárság biztosítja az Akadémiai Kutatóhelyek
Vezetõinek Tanácsa, az Akadémiai Kutatóhelyek Ta-
nácsának (a továbbiakban: AKT) és kuratóriumainak
mûködési feltételeit, döntéseinek elõkészítését és vég-
rehajtását. Megvalósítja a kutatóhálózattal való kap-
csolattartást, segítséget nyújt kutatási feladataik vég-
rehajtásához, a kutatási feltételek biztosításához.

3.2. A Titkárság végzi továbbá a központi költségvetésben
önálló fejezetet képezõ akadémiai költségvetés pénz-
ügyi, gazdálkodási fejezeti és operatív feladatait. Átru-
házott hatáskörben ellátja az Akadémia vagyonának ke-
zelésébõl adódó � az illetékes testületek és szervek, va-
lamint a tulajdonosi jogokat gyakorló fõtitkár döntései-
nek elõkészítésével és azok végrehajtásával kapcsolatos
� gazdálkodási és képviseleti feladatokat.

3.3. Ellátja az akadémiai intézmények pénzügyi, gazdasági
felügyeletével kapcsolatos igazgatási, ellenõrzési és
egyéb feladatokat.

3.4. Az alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítõ, kisegí-
tõ tevékenységek körébe tartozó feladatokat is ellát, így
pl.: az Európai Uniós pályázatok könyvvizsgálata az
Akadémia és kutatóhelyei részére; közvetített szolgálta-
tások (telefon- és postaköltség) elszámolása; az Aka-
démia Doktora tudományos cím megszerzését kezde-
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ményezõ eljárás díjának és a Bolyai János Kutatási
Ösztöndíj pályázat díjának számlázása és a bevétel
nyilvántartása; a köztestület mûködésével kapcsolatos
egyéb rendezvényekkel összefüggõ nevezési, szakértõi,
tanfolyami és regisztrációs díjak számlázása, a bevéte-
lek nyilvántartása.

4. A Titkárság tevékenysége
4.1. A Titkárság alaptevékenységeinek tevékenységi körök

szerinti részletes felsorolása a TEÁOR�08 szerint:
64.20 Vagyonkezelés (holding)
69.10 Jogi tevékenység
70.10 Üzletvezetés
84.11 Általános közigazgatás
84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális
szolgáltatás  (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása
94.12 Szakmai érdekképviselet

4.2. A Titkárság alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészí-
tõ, kisegítõ tevékenységeinek tevékenységi körök sze-
rinti részletes felsorolása a TEÁOR�08 szerint:
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevé-
kenység
74.30 Fordítás, tolmácsolás
81.10 Építményüzemeltetés
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szol-
gáltatás
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

4.3. A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végez.

II. fejezet
A Titkárság irányítása

1. A fõtitkár
1.1. Az Atv. 18. §-a (1) bekezdése szerint a fõtitkárt a hazai

akadémikusok körébõl � legfeljebb öt évre � az Aka-
démia közgyûlése választja. Munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonya a Titkársággal a közjogi tisztségvise-
lõ megválasztásával jön létre, amelyet a tisztségviselõ-
választó közgyûlés levezetõ elnöke és a közgyûlés jegy-
zõkönyv-hitelesítõi által kiállított és aláírt okirat igazol.
A fõtitkár illetményét az Atv., egyéb juttatásait az
Atv. 18. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján az
Akadémia elnöke állapítja meg.

1.2. A fõtitkár az Atv., a közgyûlés határozatainak és az
elnök iránymutatásainak keretei között, az Alapszabály
és az Ügyrend, valamint a közgyûlés által elfogadott
határozatok és szabályzatok, valamint belsõ szabályza-
tok alapján felügyeli és irányítja a Titkárságot.

1.3. A fõtitkár személyes hatáskörében
a) a közgyûlés egyetértésével és a Vagyonkezelõ Kura-
tórium véleményét figyelembe véve gyakorolja az Aka-
démiát megilletõ tulajdonosi jogokat;
b) a Titkárság keretében mûködõ Vagyonkezelõ Szer-
vezeten keresztül gondoskodik az Akadémia vagyoná-
nak megõrzésérõl és hasznosításáról;
c) ellátja az Akadémia költségvetési fejezete felügye-
letét ellátó szerv hatáskörébe tartozó feladatokat, és en-
nek kereteiben az Alapszabály 50. §-a szerint:

- irányítja az éves költségvetési irányelvek, koncepció
és a közgyûlés határozatai alapján a költségvetési fe-
jezet éves költségvetési javaslata és a költségvetési
beszámoló elkészítésének munkáját, figyelembe véve
a tudományos osztályok tudományos-szakmai értéke-
lését, a Vezetõi Kollégium, a Vagyonkezelõ Kuratóri-
um és az AKT véleményét;

- a költségvetés irányelveit és a költségvetési beszámo-
lót a Felügyelõbizottság, az AKT, az illetékes kurató-
riumok és a közgyûlés elé terjeszti;

- gondoskodik arról, hogy a felügyelete alá tartozó fe-
jezetbe sorolt költségvetési szervek tevékenységében
érvényesüljön az akadémiai feladatok ellátására szol-
gáló pénzeszközökkel és a vagyonnal való szabálysze-
rû és hatékony gazdálkodás követelménye;

- szükség esetén kezdeményezi és engedélyezi - a vo-
natkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen - az
akadémiai költségvetési fejezeten belül a címek kö-
zötti átcsoportosítást, és engedélyezi a címen belüli
átcsoportosításokat;

- javaslatot tesz - a pénzügyminiszter egyetértésével -
a közgyûlésnek költségvetési szerv alapítására, meg-
szüntetésére, meglévõ szervezetek összevonására;

d) a Lakásügyi Bizottság javaslatának ismeretében dönt
a lakásépítési, -felújítási, illetve -vásárlási támogatások-
ról;
e) engedélyezi a Titkárság munkatársainak külföldi út-
jait, segélyezését;
f) jóváhagyja a Titkárság belsõ szabályzatait, valamint a
Szervezeti és mûködési szabályzata mellékleteit;
g) ellátja a Titkárság szervezetében az akadémiai köz-
testületi költségvetési szervek felügyeleti ellenõrzését
végzõ ellenõrzési szervezet (Ellenõrzési Önálló Osz-
tály) irányítását;
h) gondoskodik a Titkárság folyamatba épített elõzetes
és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerének (a további-
akban: FEUVE) kialakításáról és hatékony mûködteté-
sérõl;
i) az Akadémia által fenntartott, önállóan gazdálkodó
köztestületi költségvetési szerv vezetõjének javaslatára
� a Titkárság Pénzügyi Fõosztálya vezetõjének ellen-
jegyzésével � határozatlan idõre megbízza, illetve fel-
menti a köztestületi költségvetési szerv gazdasági szer-
vezetének vezetõjét (gazdasági igazgató, igazgatóhelyet-
tes, gazdasági vezetõ).

2. A fõtitkárhelyettes
2.1. A fõtitkárhelyettest a hazai akadémikusok körébõl az

Akadémia közgyûlése választja. Munkavégzésre irányu-
ló egyéb jogviszonya a Titkársággal a közjogi tisztség-
viselõ megválasztásával jön létre, amelyet a tisztségvi-
selõ-választó közgyûlés levezetõ elnöke és a közgyûlés
jegyzõkönyv-hitelesítõi által kiállított és aláírt okirat
igazol. A fõtitkárhelyettes illetményét az Atv., egyéb
juttatásait az Atv. 18. §-ának (3) bekezdésében foglaltak
alapján az Akadémia elnöke állapítja meg.

2.2. Segíti munkájában a fõtitkárt, szabadsága, illetve aka-
dályoztatása esetén helyettesíti.

2.3 Hatáskörét és feladatait a fõtitkár határozza meg.
2.4  A fõtitkár eseti megbízása, felkérése alapján nevében
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eljár, képviseli az Akadémiát külsõ szervezeteknél.
2.5 Az Akadémiai Érdekegyeztetõ Tanácsban ellátja az

Akadémia Titkársága tárgyalócsoportjának ügyvivõi
feladatait.

III. fejezet
A Titkárság munkatársainak általános feladatai

1. A fõosztályvezetõk
1.1. A Titkárság fõosztályvezetõi a vezetésük alá rendelt

szervezeti egység munkájának felelõs irányítói.
1.2. A fõosztályvezetõk általános feladatai közé tartozik,

hogy az irányításuk alatt álló szervezeti egységnél
a) megszervezzék és irányítsák a közgyûlés, az elnök, a

fõtitkár és helyettese, valamint a testületek határozata-
iból és rendelkezéseibõl adódó feladatok tervszerû,
szakszerû, gazdaságos végrehajtását és a végrehajtás
ellenõrzését;

b) meghatározzák munkatársaik munkaköri feladatait és
gondoskodnak a feladatok elvégzéséhez szükséges
munkafeltételekrõl;

c) szorgalmazzák maguk és munkatársaik szakmai és
idegen nyelvi ismereteinek állandó továbbfejlesztését;

d) meghatározzák a vezetõi ellenõrzés eszközeit, külö-
nösen a beosztott vezetõk és munkatársak rendszeres
és eseti beszámoltatásának eljárási szabályait a felada-
tok meghatározásáról és teljesítésérõl, az intézkedések
végrehajtásáról, továbbá a munkafolyamatba épített
ellenõrzés módját.

1.3. A fõosztályvezetõk hatáskörébe tartozik és munkaköri
kötelességük:
a) a kapcsolattartás mûködési területüknek megfelelõen

a központi államigazgatási szervek és kormányhivata-
lok illetékes vezetõ 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 kép-
viselete;

c) a javaslattétel az általuk vezetett szervezeti egység
felépítésére és mûködésére;

d) a döntés, illetve véleménynyilvánítás a szervezeti
egység munkatársainak személyes és fegyelmi ügyei-
ben, a fõtitkár által jóváhagyott hatásköri rendnek
megfelelõen;

e) a munkáltatói jogok gyakorlása a szervezeti egység
munkatársainak minõsítésében, javaslattétel a munka-
társak illetményére, jutalmazására, kitüntetésére, illet-
ve véleménynyilvánítás máshonnan érkezõ ilyen kez-
deményezésekkel kapcsolatban, a szervezeti egységen
belül a szabadságok idõpontjainak egyeztetése és a
szabadságok engedélyezése.

2. A fõosztályvezetõ-helyettesek
A fõosztályvezetõt távollétében az arra kijelölt fõosz-

tályvezetõ-helyettes helyettesíti, illetõleg a fõosztály sajá-
tosságaival összhangban a fõosztályvezetõ által meghatáro-
zott munkamegosztás alapján részt vesz a fõosztály irányí-
tásában, ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat.

3. A tudományos titkárok
3.1. A tudományos titkárok az Akadémia elnöke, alelnö-

kei és az illetékes osztályelnök elvi irányításával a Testületi
Titkárság vezetõjének felügyeletével ellátják a tudományos
osztályok mûködésével összefüggõ szakmai, szervezési és
nyilvántartási feladatokat.

3.2. A tudományos titkárok elvégzik azokat a feladato-
kat, amelyekkel esetenként az Akadémia elnöke, alelnökei,
az illetékes tudományos osztály elnöke és a Testületi Tit-
kárság vezetõje õket megbízza, illetve amelyek végrehajtá-
sára utasítja.

3.3. A tudományos titkárok osztályvezetõ besorolású
köztisztviselõk.

4. Az osztályvezetõk
4.1. Az osztályvezetõ felelõs a vezetése alatt álló szerve-

zeti egység mûködéséért. A fõosztályvezetõ rendelkezései
szerint megszervezi, és szakterületén irányítja a vezetése
alatt álló egységre tartozó feladatok szakszerû, gazdaságos
végrehajtását és a végrehajtás ellenõrzését.

4.2. Az osztályvezetõt távollétében az általa megbízott
köztisztviselõ (munkatárs) helyettesíti, aki ellátja azokat a
halaszthatatlan teendõket, amelyek az osztály zavartalan
mûködéséhez szükségesek.

5. A köztisztviselõk, ügykezelõk és fizikai alkalmazottak
5.1. A köztisztviselõk a fõosztályvezetõ megbízása, felha-

talmazása alapján a Titkárság képviseletében önállóan
és személyes felelõsséggel végzik a munkakörükhöz
tartozó ügyekben a szervezõ és ellenõrzési feladatokat,
koordinálják a belsõ és a külsõ kapcsolatokat.

5.2. A köztisztviselõk személyes felelõsséggel intézik a
munkaköri leírásuk alapján a munkakörükbe tartozó,
valamint a vezetõk által reájuk bízott ügyeket.

5.3. A köztisztviselõknek ismerniük kell szakterületüket, az
akadémiai feladatokat, az ügyintézés általános szabá-
lyait, a munkaterületükre vonatkozó hatályos jogszabá-
lyokat, a szervezeti egység munkáját érintõ rendelkezé-
seket stb.

5.4. A köztisztviselõ részére fõszabályként csak közvetlen
felettese adhat utasítást. Ha az Akadémia valamely ve-
zetõje közvetlenül utasítja õt, ebben az esetben errõl az
utasított köztisztviselõnek közvetlen felettesét utólag
tájékoztatnia kell.

5.5. Az ügykezelõk, valamint a fizikai alkalmazottak a
felettesük által számukra meghatározott feladatokat kö-
telesek ellátni.

6. A tanácsadó testületek
6.1. Meghatározott irányítási feladatok ellátásának elõsegí-

tése érdekében a fõtitkár véleményezõ, javaslattevõ,
döntés-elõkészítõ feladattal állandó és ad hoc bizottsá-
gokat hozhat létre.

6.2. Az Akadémia, illetõleg a Titkárság egészét érintõ irá-
nyítási, vezetõi döntések elõkészítése, továbbá az aka-
démiai elõterjesztések, jelentések stb. elbírálása, vala-
mint a titkársági munka megszervezésének, rendszeres
áttekintésének és értékelésének elõsegítése érdekében a
fõtitkár - a fõosztályvezetõk részvételével - Fõtitkári
Értekezletet tart.
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6.3. A fõosztályok vezetõi a szervezeti egységek elõtt álló
feladatok megbeszélésére, a munka ellenõrzésére leg-
alább félévente fõosztályi értekezleteket tartanak. Az
ilyen értekezletek megtartására megosztottan (pl. osz-
tályértekezlet) is sor kerülhet.

IV. fejezet
A Titkárság szervezete

1. A Titkárság szervezeti tagolódása
A Titkárság fõosztályokra, önálló osztályra, titkárságok-

ra, osztályokra és irodára tagolódik.

2. A Titkárság szervezete
2.1. A Titkárság szervezeti egységei

2.1.1. Testületi Titkárság
- Elnöki Titkárság
- Szervezési és Területi Titkárság
- Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Tit-

kársága
- Filozófiai és Történettudományok Osztálya Tit-

kársága
- Matematikai Tudományok Osztálya Titkársága
- Agrártudományok Osztálya Titkársága
- Orvosi Tudományok Osztálya Titkársága
- Mûszaki Tudományok Osztálya Titkársága
- Kémiai Tudományok Osztálya Titkársága
- Biológiai Tudományok Osztálya Titkársága
- Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Titkársága
- Földtudományok Osztálya Titkársága
- Fizikai Tudományok Osztálya Titkársága
- Kommunikációs Titkárság
- World Science Forum (WSF) Titkársága
- Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) Titkársága
- Határon Túli Magyarok Titkársága

2.1.2. Fõtitkári Titkárság
2.1.3. Kutatóintézeti Fõosztály
2.1.4. Kutatásfejlesztési és Innovációs Fõosztály

- HunASCO Iroda
2.1.5. Jogi és Igazgatási Fõosztály

- Jogi Osztály
- Humánpolitikai Osztály
- Ügyiratkezelõ Iroda

2.1.6. Pénzügyi Fõosztály
- Pénzügyi Osztály
- Vagyongazdálkodási Osztály
- Gazdasági Osztály
- Intézményi Belsõ Ellenõrzési Osztály

2.1.7. Ellenõrzési Önálló Osztály
2.1.8. Doktori Tanács Titkársága
2.1.9. Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya

2.2. A szervezeti egységek feladatkörét a VII. fejezet, míg
részletes feladataikat ügyrendjük tartalmazza. A Titkárság
szervezeti viszonyait és tagolódását az 1. számú melléklet
mutatja be.

V. fejezet
A Titkárság mûködési szabályai

1. Az ügyintézés alapelvei
1.1. A Titkárság zavartalan mûködése az egyes szervezeti

egységek szoros és szervezett együttmûködését, közvet-
len kapcsolatát és egymás kölcsönös segítését igényli.

1.2. Az ügyintézés során a jelen szabályzatban és a munka-
köri leírásokban foglaltak szerint, az Akadémia 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 fõtitkár jelöli ki az ügy intézéséért felelõs
szervezeti egységet.

1.4. Az ügyintézésre vonatkozó elõírásokat minden munka-
társnak ismernie és alkalmaznia kell.

2. Az ügyintézés általános szabályai
2.1. Az ügyeket érdemben, a rájuk vonatkozó jogszabá-

lyoknak, a felettes vezetõ útmutatásainak és az elõírt
határidõknek a megtartásával kell elintézni. Az érdemi
döntéshez szükséges tényeket és feltételeket, valamint a
döntés várható következményeit minden esetben tisz-
tázni kell.

2.2. Az ügyintézés határideje általában 15 munkanap,
amelyet az ügyiratnak az ügyintézõhöz érkezése napjá-
tól kell számítania. Az ügy fontosságára tekintettel az
illetékes vezetõ ennél rövidebb, illetõleg indokolt eset-
ben hosszabb elintézési határidõt is megállapíthat. Jog-
szabályban megállapított határidõ esetén a jogszabály
rendelkezését kell alkalmazni.

2.3. Az államigazgatási egyeztetés keretében megküldött
elõterjesztések tekintetében az azokban megjelölt határ-
idõnek megfelelõen kell eljárni.

2.4. A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszer-
vezni, hogy minden ügy elintézéséért, illetõleg annak
elmulasztásáért felelõs személy megállapítható legyen.

2.5. Ha a vezetõi döntéshez szükséges valamennyi körülmény
magából az ügyiratból nem állapítható meg, az ügyintézés
elõzményeirõl írásbeli összefoglalót, belsõ feljegyzést kell
készíteni és azt az ügyirathoz kell csatolni.

2.6. Az ügy érdemi elintézésével összefüggõ � közvetlen
munkakapcsolatok keretében létrejött � megállapodáso-
kat, ha azokról jegyzõkönyv, emlékeztetõ vagy feljegy-
zés nem készült, az elõzõ bekezdésben foglaltak szerint
kell rögzíteni.

2.7. Ha az ügyintézés olyan vezetõi utasítás alapján történt,
amellyel az ügyintézõ vagy az ügyirat láttamozója nem
ért egyet, az ellenvéleményt az indokok megjelölésével
az ügyiraton fel kell tüntetni.

2.8. A Titkárság munkatársai kötelesek az ügyintézés során
a tudomásukra jutott államtitkot és szolgálati titkot
megõrizni. Államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó
ügyiratot a titkos ügykezelésre vonatkozó szabályok
megtartásával kell intézni, külföldre vinni vagy küldeni
az erre vonatkozó külön szabályok szerint lehet.

2.9. Az ügyintézés folyamán, az Atv.-ben, az Alapszabály-
ban, az Ügyrendben, a hatályos akadémiai szabályza-
tokban és az egyes testületek ügyrendjében és szabály-
zatában foglaltakra figyelemmel kell eljárni.
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2.10.  Az ügyiratkezelés és a bélyegzõk használata során az
Iratkezelési Szabályzat (9. számú melléklet) rendelkezé-
seit kell alkalmazni.

3. Együttmûködés a köztestületi szervekkel
3.1. Az Alapszabály 53. §-ában foglaltak szerint a Vezetõi

Kollégium feladata a vezetés egységének és a minden-
napos teendõk összehangolt elvégzésének biztosítása.

3.2. A Kutatásfejlesztési és Innovációs Fõosztály, valamint
a Kutatóintézeti Fõosztály a tudományos osztályokkal
rendszeresen együttmûködik.

3.3. A Kutatásfejlesztési és Innovációs Fõosztály, valamint
a Kutatóintézeti Fõosztály vezetõje, illetve helyettesük
a tudományos osztály elnökének meghívására részt vesz
az osztályüléseken, hogy ott kívánságra tájékoztatást
adjon a fõosztály tevékenységérõl, a megtett vagy ter-
vezett intézkedésekrõl.

3.4. A Kutatóintézeti Fõosztály vezetõje a feladattól függõ-
en tájékoztatja a tudományos osztályokat az akadémiai
kutatóhelyek, valamint mindazon, a fõosztály koordi-
nációs tevékenységéhez tartozó szervezetek munkájáról,
amelyek a tudományos osztályok tevékenységét érintik.

3.5. A Kutatóintézeti Fõosztály vezetõje a tudományos
osztályok tudományos titkárait - a napirendtõl függõen,
szükség esetén - meghívja a fõosztály munkaértekezle-
teire.

3.6. A funkcionális fõosztályok tevékenységük ellátása
során rendszeres kapcsolatot tartanak a tudományos
osztályokkal.

3.7. A Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Titkár-
ságával az Elnöki Titkárság tartja a kapcsolatot, az
Akadémia elnöke és a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti
Akadémia elnöke által kidolgozott együttmûködési rend
keretei között.

4. A fõosztályok együttmûködése és kapcsolattartása a
kutatást kiegészítõ intézetekkel

4.1. A fõosztályok tevékenységüket egymással szoros
együttmûködésben, mellérendelten végzik. Az együtt-
mûködést elsõsorban az adott feladat ellátásáért a mun-
katerv szerint elsõ helyen felelõs fõosztálynak kell kez-
deményeznie. Az egyes fõosztályok feladatkörébe tar-
tozó, de más fõosztályok feladatkörét is érintõ ügyek-
ben az érdekelt fõosztályok bevonásával kell eljárni. Az
ennek során felmerült vitás kérdésekben a közös állás-
pont kialakítását egyeztetés útján kell megkísérelni. Ha
ez nem vezet eredményre, a vitás ügyet a fõtitkárhoz
kell döntésre felterjeszteni.

4.2. A Titkárság szervezeti egységei a sajtó-kommu-
nikációjukat a Kommunikációs Titkárság közremûködé-
sével végzik, amelynek elõsegítése érdekében a tudo-
mányos intézmények és programok eredményeirõl fo-
lyamatosan tájékoztatást küldenek a Kommunikációs
Titkárság számára.

4.3. A Titkárság szervezeti egységei � a HunASCO iroda
kivételével � a nemzetközi ügyek vonatkozásában je-
lentkezõ egyes feladatokat a Nemzetközi Kapcsolatok
Fõosztálya közremûködésével oldják meg.

4.4. A Kutatásszervezési Intézettel � a közös feladatok

vonatkozásában � a Titkárság fõosztályai közvetlenül
tartják a kapcsolatot.

5. Kapcsolattartás a külsõ szervekkel
5.1. A szervezeti egységek a külsõ szervekkel való hivata-

los érintkezésben a hatáskörükbe tartozó vagy külön
megbízás alapján hatáskörükbe utalt ügyekben jogosul-
tak eljárni. Ennek során más szervezeti egységek fel-
adatkörét is érintõ ügyekben az érdekelt szervezeti egy-
ségek bevonásával, tájékoztatásával járnak el. Elõkészí-
tõ vagy tájékozódó jelleggel bármely szervezeti egység
vezetõje � külön egyeztetés nélkül is � eljárhat a fel-
adatkörébe tartozó ügyekben akkor is, ha a végleges ál-
lásfoglalás más szervezeti egység feladatkörébe tarto-
zik. Ilyen esetekben kötelezõ a feladatok szerint illeté-
kes szervezeti egység haladéktalan tájékoztatása.

5.2. A központi államigazgatási szervek és a kormányhiva-
talok illetékes fõosztályaival a munkakapcsolatot a fel-
adatkörébe tartozó ügyekben az illetékes fõosztály tart-
ja, így különösen:
a) a központi államigazgatási szervek és a kormányhiva-

talok jogi szervezeteivel (titkárságával) a Jogi és Igaz-
gatási Fõosztály;

b) pénzügyi, költségvetési, beruházási és vagyonnal
kapcsolatos kérdésekben a Pénzügyminisztériummal,
munkaügyi kérdésekben a Szociális és Munkaügyi
Minisztériummal, iparjogvédelmi ügyekben a Magyar
Szabadalmi Hivatallal, szerzõi jogi kérdések tekinte-
tében az Artisjus Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda
Egyesülettel, ellenõrzési ügyekben az Állami Szám-
vevõszékkel a Pénzügyi Fõosztály és az Ellenõrzési
Önálló Osztály;

c) katasztrófavédelmi ügyekben az Önkormányzati Mi-
nisztériummal a Kutatóintézeti Fõosztály;

d) mindazon központi államigazgatási szervekkel és
kormányhivatalokkal, amelyek hatáskörébe a K+F+I
beletartozik, a Kutatóintézeti Fõosztály, illetve a Ku-
tatásfejlesztési és Innovációs Fõosztály;

e) a tudományos osztályok titkárságai a feladatkörükbe
tartozó ügyekben mindazon központi államigazgatási
szervekkel, kormányhivatalokkal, egyetemekkel, tu-
dományos társaságokkal és szervezetekkel, amelyek
tevékenysége az osztály munkáját érinti.

5.3. A médiával a kapcsolatot a Kommunikációs Titkárság
tartja. A sajtó részére adandó közlemény, tájékoztatás
tartalmát a fõosztályok vezetõinek elõzetesen közölniük
kell a Kommunikációs Titkársággal. A közlésre az en-
gedélyt az Akadémia egészét érintõ ügyekben az elnök,
a kutatóhálózat egésze vonatkozásában a fõtitkár adja
meg.

5.4. Kormánybizottságokban, programtanácsokban, tárca-
közi bizottságokban stb. az akadémiai képviselet ellátá-
sára a Vezetõi Kollégium, az elnök, illetve a fõtitkár
esetenként jelöli ki az illetékes munkatársakat, és látja
el a szükséges felhatalmazásokkal.

5.5. Bíróságok elõtti eljárásokban, illetve más hatóságok
elõtti eljárásban általában a Jogi és Igazgatási Fõosztály
képviseli az Akadémiát.
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6. Kiadmányozás
6.1.  Kiadmányon az Akadémiától más szervhez, illetõleg

az Akadémián belül az elnökhöz, az alelnökhöz, a fõtit-
kárhoz, a fõtitkárhelyetteshez, a Titkárságon belül egyik
szervezeti egységtõl a másikhoz küldött iratokat kell
érteni.

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

6.3.  Az elnök, az alelnökök, a fõtitkár, a fõtitkárhelyettes
kiadmányozza mindazoknak az ügyeknek az iratait,
amelyekben személyes jogkörben jár el, vagy amelyeket
személyes jogkörébe von, a Doktori Tanács elnöke és
titkára kiadmányozza azokat az iratokat, amelyek kiadá-
sára kizárólag õk jogosultak.

6.4. A fõosztályvezetõk, helyetteseik és a tudományos
titkárok gyakorolják a kiadmányozás jogát a hatáskö-
rükbe tartozó minden olyan ügyben, amelyekben a ki-
admányozás joga nincs az Akadémia vezetõi részére
fenntartva.

6.5. Az osztályvezetõket és köztisztviselõket feladatkörük-
ben a kiadmányozás joga azokban az ügyekben illeti
meg, amelyekre vonatkozóan felettesüktõl felhatalma-
zást kaptak.

6.6. A fõosztályvezetõk kötelesek helyetteseik, az osztály-
vezetõk és a köztisztviselõk kiadmányozási jogának kö-
rét és a jog gyakorlásának feltételeit megállapítani.

6.7. A kiadmányok tartalmáért, törvényességéért a kiadmá-
nyozó felel, az ügyet elõkészítõ ügyintézõ felelõsségé-
nek fenntartása mellett. Ha a kiadmánnyal kapcsolatban
a Titkárság egységes álláspontjának kialakítása nem
történt meg, az eltérõ vélemények tárgyilagos feltárásá-
ért a kiadmány készítõje felelõs.

6.8. A jogosult által külsõ szerv részére kiadmányozott
iratot - az Iratkezelési Szabályzat (9. számú melléklet)
elõírásai szerint - körbélyegzõvel ellátva kell a címzett-
nek továbbítani.

7. Pénzgazdálkodás
7.1.  A Titkárság költségvetését - a közgyûlés által megha-

tározott keretekben - a fõtitkár hagyja jóvá.
7.2. Az Akadémia, mint költségvetési fejezet gazdálkodá-

sával összefüggõ rendelkezéseket a fõtitkár a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben szabályozza, amely a je-
len szabályzat 14. számú mellékletét képezi.

7.3. A Titkárság kötelezettségvállalási, utalványozási, el-
lenjegyzési és érvényesítési rendjét a 8. számú melléklet
tartalmazza.

8. Elõterjesztések készítése
8.1.  A jóváhagyott akadémiai munkaterv vagy külön hatá-

rozat alapján a külsõ szervek (Országgyûlés, Kormány
stb.) részére készülõ elõterjesztések szakmai tervezetét
a fõtitkár által kijelölt, illetve ügykör szerint legilletéke-
sebb fõosztály köteles - a társfõosztályokkal együttmû-
ködve - elõkészíteni. A szakmai tervezet megalapozá-
sában a fõosztálynak a tudományos osztályok, az aka-
démiai kutatóhelyek és egyéb akadémiai intézmények
szakértõi véleményére kell támaszkodnia. Az elõkészí-

tésért felelõs fõosztálynak figyelembe kell vennie az
ügyhöz kapcsolódó korábbi határozatokat, tanulmányo-
kat, elemzéseket stb.

8.2. Az elõterjesztés szakmai tervezetét a felelõs fõosztály
a Titkárságon belüli egyeztetés után az elõírt határidõre
megküldi a Jogi és Igazgatási Fõosztálynak.

8.3. A Titkárságon belüli véleményeltérés esetén az V.
fejezet 4.1. pontja szerint kell eljárni.

8.4. A Jogi és Igazgatási Fõosztály az elõterjesztés terveze-
tét jogi és szerkesztési szempontból vizsgálja, majd az
elnök vagy a fõtitkár engedélye alapján a tervezetet kül-
sõ szerveknek véleményezésre megküldi. Az elõterjesz-
tés, tájékoztató tervezetét olyan idõben kell véleménye-
zésre elküldeni, hogy a miniszteri állásfoglalás kialakí-
tására legalább 15 nap álljon rendelkezésre.

8.5. Ha a külsõ szervek a tervezettel kapcsolatban, lényeges
kérdésben el nem fogadható észrevételt tesznek, egyez-
tetõ tárgyalást kell javasolni. Az egyeztetõ tárgyalásért
általában az elõterjesztést készítõ fõosztály vezetõje fe-
lelõs. Az egyeztetõ tárgyalás megszervezése a Jogi és
Igazgatási Fõosztály feladata. A minisztériumi ellenvé-
leményt az elõterjesztésben indokaival együtt külön fel
kell tüntetni, az Akadémia erre vonatkozó álláspontjá-
val együtt.

8.6. A közlemények tervezetét a kiadó fõosztálynak a Jogi
és Igazgatási Fõosztállyal, továbbá a többi érdekelt fõ-
osztállyal egyeztetnie kell. A közzétételt az elnök, illet-
ve a fõtitkár engedélyezi.

9. Külsõ szervek által küldött elõterjesztések
véleményezése

9.1.  Külsõ szervek által megküldött elõterjesztések és
jogszabályok elõzetes tervezetére munkakapcsolat kere-
tében az érdekelt fõosztály vezetõje, illetõleg a Jogi és
Igazgatási Fõosztály vezetõje adhat nem kötelezõ érvé-
nyû véleményt. Tárcaegyeztetés keretében megküldött
tervezetekre az elnök, illetve a fõtitkár adhat egyetértõ,
módosító vagy ellenvéleményt.

9.2. A központi államigazgatási szervektõl, kormányhivata-
loktól érkezõ elõterjesztés- és jogszabálytervezetek vé-
leményezésének munkáját a Jogi és Igazgatási Fõosz-
tály szervezi és fogja össze. Ennek során gondoskodik
arról, hogy - a felsõbb szervek ügyrendje szerint - a
választ határidõben adja meg. Kijelöli - szükség szerint
fõtitkári útmutatás alapján - azokat a szervezeti egysé-
geket, amelyeknek a tervezetet véleményezniük kell. Az
érintett fõosztályok 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 Fõosztálynak határ-
idõre megküldeni.

9.3. Az eltérõ belsõ vélemények összehangolását a fõtitkár-
helyettes végzi el, a Jogi és Igazgatási Fõosztály által
szervezett egyeztetõ megbeszélésen. Az egyeztetõ meg-
beszélésen kialakított állásfoglalást a fõtitkárhelyettes
terjeszti az elnök, illetve a fõtitkár elé jóváhagyásra.

9.4. Az elnök, a fõtitkár számára az aláírandó akadémiai
vélemény tervezetét a Jogi és Igazgatási Fõosztály a jó-
váhagyott állásfoglalás alapján készíti el határidõre,



2009. január 16. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ 11

majd a kiadmányozott iratot továbbítja a külsõ szerv
vezetõjének.

9.5. Azokban az ügyekben, amelyekben a külsõ szervek a
tudományos testületeket tanácsadás, véleményadás ér-
dekében keresik meg, az Akadémia elnökének, illetõleg
az illetékes tudományos testületeknek a választerveze-
teit a Testületi Titkárság - szükség esetén a Jogi és
Igazgatási Fõosztály közremûködésével - készíti el.

10. Jogszabályok, szerzõdések nyilvántartása
10.1. A jogszabályok, határozatok, iránymutatások, állás-

foglalások központi nyilvántartása a Jogi és Igazgatási
Fõosztály feladata. A Jogi és Igazgatási Fõosztály
köteles a Vezetõi Kollégium állásfoglalásait, valamint
a Fõtitkári Értekezlet állásfoglalásait nyilvántartani.

A Jogi és Igazgatási Fõosztály tartja nyilván és õrzi:
a) az elnöki-fõtitkári együttes szabályzatok, az elnöki és

a fõtitkári szabályzatok, továbbá a fõosztályok által
kidolgozott közlemények és tájékoztatások eredeti ki-
admányait;

b) az Akadémiát jogilag kötelezõ megállapodásoknak,
szerzõdéseknek és keretszerzõdéseknek az eredeti
példányait;

c) az elnök, a fõtitkár által hazai szervek vezetõivel kö-
tött szerzõdéseket, megállapodásokat.

10.2. A jogszabályok, határozatok megjelenése után a Jogi és
Igazgatási Fõosztály haladéktalanul köteles megállapí-
tani azokból a Titkárságra háruló feladatokat. A Jogi és
Igazgatási Fõosztály javaslata alapján a fõtitkár jelöli ki
a végrehajtásért felelõs szervezeti egységet és értesíti
annak vezetõjét az elvégzendõ feladatról, továbbá �
szükség esetén � meghatározza a végrehajtási és jelen-
tésadási határidõt.

10.3. A jogszabályban (határozatban, állásfoglalásban stb.)
foglalt feladat végrehajtásáért a kijelölt szervezeti
egység vezetõje felelõs.

10.4. A szervezeti egységek a határidõre nem teljesített,
valamint folyamatban lévõ feladatokról negyedéven-
ként írásbeli jelentést kötelesek küldeni a Jogi és
Igazgatási Fõosztálynak, aki errõl negyedévenként
összefoglaló jelentést készít a Fõtitkári Értekezletnek.

10.5. Ha valamely feladat végrehajtása alól mentesítést
vagy a végrehajtásra halasztást indokolt kérni, ezt a
felelõs fõosztály vezetõje köteles a határidõ lejárta
elõtt kezdeményezni.

10.6. A Pénzügyi Fõosztály tartja nyilván és õrzi az Aka-
démia ingatlan- és befektetett eszköz vagyonával kap-
csolatos szerzõdéseket és megállapodásokat, az azokat
megalapozó vagyonkezelõ kuratóriumi és fõtitkári
határozatokat, valamint az intézményi és fejezeti éves
költségvetéseket és beszámolókat.

11. A Titkárság munkaterve
11.1. A Titkárság soron következõ fõ feladatait munkaterv-

ben kell meghatározni. A munkaterv féléves idõtartam-
ra készül.

11.2. A munkaterv alapját a testületek munkatervei, határo-
zatai, állásfoglalásai, továbbá az Akadémia vezetõi által
elõírt feladatok és saját feladataira vonatkozó határoza-
tai képezik.

11.3. A munkatervre vonatkozó javaslatot - a fõosztályok

közremûködésével (lásd az V. fejezet 4.1. pontját) - a
Jogi és Igazgatási Fõosztály vezetõje készíti el és ter-
jeszti a Fõtitkári Értekezlet elé. A munkatervet a fõtitkár
hagyja jóvá.

11.4. Ha valamely feladat végrehajtásáért a munkaterv több
felelõst jelöl meg, az elsõhelyi felelõs kötelessége az
egész feladat átfogó megszervezése, koordinálása, a
végrehajtás teljességének és a határidõ megtartásának
biztosítása.

11.5. A Titkárság munkatervének teljesítésérõl a Jogi és
Igazgatási Fõosztály vezetõje az V. fejezet 10.4. pontjá-
ban meghatározott módon tájékozódik, és jelentést készít.

12. Az Akadémiai Értesítõ
12.1. Az Akadémia hivatalos lapja az Akadémiai Értesítõ,

amely havonta jelenik meg. Az alapítói jogokat az Aka-
démia elnöke gyakorolja, az Akadémiai Értesítõt az
Akadémiai Kiadó Zrt. adja ki.

12.2. Az Akadémiai Értesítõ szerkesztéséért a Titkárság
Jogi és Igazgatási Fõosztálya felelõs. A szerkesztési fel-
adatokat az elnök által kijelölt szerkesztõ a kiadóval
kötött szerzõdés alapján látja el.

12.3. Az Akadémiai Értesítõben kell közzétenni:
a) az Akadémia és a kutatóintézetek mûködését érintõ

jogszabályokat,
b) az elnöki, fõtitkári közleményeket, szabályozásokat,
c) a közgyûlési határozatokat, elnökségi állásfoglalá-

sokat,
d) az AKT döntéseit tartalmazó állásfoglalásokat,
e) a Doktori Tanács közleményeit,
f) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium köz-

leményeit,
g) az akadémiai intézményeket és munkatársaikat

érintõ pályázati felhívásokat,
h) az akadémikusok, akadémiai munkatársak kitünte-

téseit,
i) egyéb, az Akadémiát érintõ közleményeket.

VI. fejezet
A Titkárság munkarendje

1. Hivatalos kiküldetés
1.1. Hivatalos kiküldetést csak kiküldetési rendelvény

alapján szabad teljesíteni.
1.2. A kiküldetést a fõosztályvezetõ esetében a fõtitkár,

beosztott munkatársak esetében a fõosztályvezetõ ren-
deli el és engedélyezi.

1.3. A kiküldetési költségekre elõleg felvételére, a költsé-
gek elszámolására a hatályos pénzügyi jogszabályokat
kell alkalmazni.

1.4. Kiküldetés során történõ hivatalos használatra akadé-
miai gépkocsit a fõosztályvezetõ és a tudományos osz-
tály elnöke az Akadémiai Létesítmények Fenntartása és
Üzemeltetése keretében mûködõ Gépkocsiszolgálattól
igényel.

2. A munkáltatói jogok gyakorlása
2.1. A Titkárság munkatársai az Akadémiával közszolgálati

jogviszonyban álló köztisztviselõk és ügykezelõk, illet-
ve munkaviszonyban álló munkavállalók. A felsõfokú
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iskolai végzettségû köztisztviselõk felett a munkáltatói
jogokat a fõtitkár - az Elnöki Titkárság vezetõjét és
munkatársait illetõen az elnök, a tudományos osztályok
titkárai vonatkozásában pedig az elnök és az illetékes
osztályelnök, a Doktori Tanács Titkársága munkatársai
tekintetében a Doktori Tanács elnökének és a Bolyai
János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium elnökének egyet-
értésével - gyakorolja.

2.2. A fõtitkár a fõosztályvezetõkre ruházza át a szervezeti
egységéhez tartozó középiskolai végzettségû köztisztvi-
selõk, az ügykezelõk és a fizikai alkalmazottak feletti
munkáltatói jogokat.

2.3. A köztisztviselõk - kinevezésük elõtt - a kinevezésre
jogosult vezetõ elõtt a törvényben elõírtak szerint esküt
tesznek.

2.4. A munkatársak munkakörét a szervezeti egység vezetõ-
je jelöli ki és átadja részükre a munkaköri leírásukat, a
Titkárság Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, a Köz-
szolgálati Szabályzatot, valamint munkavédelmi okta-
tásban részesíti õket.

2.5. A munkaköri leírás tartalmát, valamint a munkakör
átadás-átvétel szabályait az 5. számú melléklet tartal-
mazza.

3. A munkaidõ
3.1. A Titkárság munkatársainak munkaidejét a köztisztvi-

selõkre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
3.2. A munkaidõ beosztását a fõtitkár, illetve a szervezeti

egység vezetõje határozza meg.
3.3. A szabadság kiadása elõre meghatározott szabadságo-

lási ütemterv szerint történik. A fõosztályvezetõk köte-
lesek a fõtitkár által engedélyezett szabadságuk, kül-
földi kiküldetésük idejét a Jogi és Igazgatási Fõosztály-
lyal közölni, amelyrõl a fõosztály az Akadémia vezetõit
tájékoztatja.

4. Kedvezmények és a szakszervezet jogai
4.1. A Titkárság munkatársai a vonatkozó jogszabályok

alapján a fõtitkár által kiadott Közszolgálati szabályzat-
ban foglaltak szerinti juttatásokban, illetve támogatás-
ban, valamint az illetmény banki átutalásával kapcsola-
tos többletkiadások miatt 2000 Ft évi egyszeri költség-
térítésben részesülnek.

4.2. A Titkárság munkatársai kedvezményesen jogosultak
az Akadémia jóléti és egyéb intézményeinek szolgálta-
tásait igénybe venni.

4.3. A Titkárságon foglalkoztatott köztisztviselõk és mun-
kavállalók érdekképviseletét az Akadémiai Igazgatási és
Szolgáltatási Dolgozók Szakszervezete látja el.

VII. fejezet
A fõosztályok feladatköre

1. A Testületi Titkárság feladatköre
1.1. Elnöki Titkárság

Az elnök személyéhez kötött, valamint az Akadémia
testületi mûködésével kapcsolatos szervezési és admi-
nisztrációs feladatokat lát el:
a) szervezi a Vezetõi Kollégium üléseit;

b) elõkészíti, szervezi és nyilvántartja az elnök hazai és
külföldi programjait;

c) közremûködik a Titkárság fõosztályaival kapcsolatos
elnöki tevékenység koordinálásában;

d) ellátja az alelnökök személyéhez kötött, az Akadémia
testületi mûködésével kapcsolatos szervezési és admi-
nisztrációs feladatokat;

e) ellátja a Vezetõi Kollégium által megállapított alelnöki
tevékenységi körökbõl adódó feladatok szervezését és
adminisztrációját;

f) elõkészíti, szervezi és nyilvántartja az alelnökök hazai
és külföldi programját;

g) véleményezteti a titkársági társfõosztályokkal az Aka-
démia területi bizottságai munkáját segítõ titkárságok
által benyújtott szervezeti és mûködési szabályzatokat.

1.2. A tudományos osztályok titkárságai
a) az illetékességi körükbe tartozó testületeknél meg-

szervezik és irányítják az Akadémia vezetõ testületei
és tisztségviselõi döntéseinek végrehajtását, nyilván-
tartják az osztályülések határozatait;

b) elõkészítik és megszervezik az osztályüléseket, tu-
dományos üléseket;

c) ellátják a hozzájuk tartozó bizottságok és közgyûlési
doktor képviselõk titkársági feladatait;

d) nyilvántartják a szakterületileg illetékességi körükbe
tartozó köztestületi tagokat és segítik feladataik ellátá-
sában;

e) közremûködnek az akadémiai tagválasztás elõkészí-
tésében és lebonyolításában, elvégzik a tisztújítások-
kal, a bizottságok újjáválasztásával kapcsolatos fel-
adatokat;

f) elvégzik az MTA Doktora cím megszerzésére irányu-
ló eljárás elõkészítésének - szabályzatban rögzített -
szakmai koordinációs feladatait;

g) elvégzik a jogszabályokban, az AKT alapszabályá-
ban rögzített, rájuk háruló feladatokat;

h) a feladatkörükbe tartozó ügyekben a fõosztályokkal
közvetlenül tartják a kapcsolatot;

i) esetenként ellátják a tudományos osztályok közötti
kapcsolattartás koordinációs feladatait;

j) közremûködnek az akadémiai beszámolók készítésé-
ben, tudománypolitikai és tudományszervezési infor-
mációkat gyûjtenek, értékelnek;

k) kapcsolatot tartanak az osztályok külföldi (külsõ- és
tiszteleti) tagjaival, a külföldi akadémiák szakterüle-
tüknek megfelelõ részlegeivel, segítik a tudományos
bizottságokat a nemzetközi tudományos szervezetek-
ben való mûködésükben;

l) kapcsolatot tartanak a szakterületileg illetékességi kö-
rükbe tartozó kutató- és oktató helyekkel;

m) elvégzik a tudományos könyv- és folyóirat-kiadás
tervezésével kapcsolatban rájuk háruló feladatokat,
valamint figyelemmel kísérik az operatív tervek meg-
valósulását.

1.3. A Szervezési és Területi Titkárság
a) ellátja - egyebek között - a közgyûlés elõkészítésé-

vel, lebonyolításával, a közgyûlés határozatainak vég-
rehajtásával és nyilvántartásával, az Elnökség ülései-
vel, az akadémiai központi rendezvényekkel kapcsola-
tos feladatokat;
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b) végzi a területi akadémiai bizottságokkal kapcsolatos
fõbb feladatokat, így pl. közremûködik a területi bizott-
ságok munkájának koordinálásában, szak- és munkabi-
zottsági hálózatának kialakításában, segíti a területi bi-
zottságok és a tudományos osztályok együttmûködését.

1.4. A Kommunikációs Titkárság
a) ellátja a közvélemény folyamatos tájékoztatását az

Akadémia és intézményei tevékenységérõl,
b) gondozza az Akadémia internetes honlapját,
c) közremûködik a kiemelt akadémiai programok szer-

vezésében,
d) szerkeszti a havi programfüzetet, háttéranyagokat,

kiadványokat készít,
e) elõkészíti az Akadémia vezetõinek nyilvános szerep-

lését és szükség szerint kíséretet biztosít,
f) szervezi a parlamenti kapcsolatokat.

1.5. A World Science Forum Titkársága
elõkészíti, megszervezi a Magyarországon kétévente meg-
rendezésre kerülõ tudományos világfórumot, valamint
részt vesz a tudományos világfórum lebonyolításában.

1.6. A Gazdasági és Szociális Tanács Titkársága
ellátja a Gazdasági és Szociális Tanács (Tanács) mûkö-
désével kapcsolatos operatív, szervezési és adminiszt-
ratív teendõket: elõkészíti a Tanács üléseit, végrehajtja
a Tanács döntéseit, kapcsolatot tart az illetékes állami és
társadalmi szervekkel és szervezetekkel, szervezi a Ta-
nács nemzetközi kapcsolatait, valamint gondoskodik a
Tanács mûködéséhez kapcsolódó kiadványok megjelen-
tetésérõl. Feladatait a költségvetési kereteinek felhasz-
nálásával teljesíti. A GSZT Titkársága éves költségve-
tési keretének felhasználására a GSZT fõtitkára az Aka-
démia Titkársága kötelezettségvállalások rendjére vo-
natkozó szabályzata alapján, a kötelezettségeknek az
Akadémia Pénzügyi Fõosztálya kijelölt munkatársának
ellenjegyzésével jogosult.

1.7. A Határon Túli Magyarok Titkársága:
a) segíti a Magyar Tudományosság Külföldön elnöki

bizottság munkáját, ellátja a titkári teendõket, közre-
mûködik az elnöki bizottság határozatainak végrehaj-
tásában;

b) összefogja az Akadémia határon túli programját, ko-
ordinálja az alapprogramok mûködését;

c) kialakítja az Akadémia határon túli köztestületi tago-
zata mûködési rendjét, ellátja az ezzel kapcsolatos
folyamatos teendõket (jelentkezések, adatbázis, hon-
lap stb.);

d) feladata (együttmûködve a tudományos osztályokkal)
az Akadémia külsõ tagjaival való kapcsolattartás, mi-
nél teljesebb bevonása a hazai tudományos életbe,
ezek feltételeinek elõsegítése, szervezése; együttmû-
ködés határon túli magyar mûhelyekkel, közremûkö-
dés a mûhelytámogatási programban;

e) kapcsolattartás más, az Akadémián kívüli partnerin-
tézményekkel, a határon túli akadémiai program kép-
viselete.

2. A Fõtitkári Titkárság feladatköre
a) A fõtitkár személyéhez kötött akadémiai és titkársági,

továbbá az AKT elnöki feladatainak operatív segítése;

b) a fõtitkárhelyettes személyéhez kötött feladatok ellátásá-
nak segítése;

c) közremûködés a testületekkel, bizottságokkal kapcsola-
tos fõtitkári, fõtitkárhelyettesi tevékenység koordinálásá-
ban;

d) a fõtitkár és helyettese hazai és külföldi programjainak
elõkészítése, szervezése, nyilvántartása;

e) a Fõtitkári Titkárság adminisztrációs feladatainak ellátása.

3. A Kutatóintézeti Fõosztály feladatköre
a) A fõosztály alapvetõ feladata, hogy az Akadémia kutatóhá-

lózata számára szervezõ, koordináló, döntés-elõkészítõ és
ellenõrzõ tevékenységével segítse az Akadémia vezetõinek,
az AKT-nak és a kuratóriumoknak a tevékenységét;

b) ellátja az AKT és kuratóriumai, az Akadémiai Kutatóhe-
lyek Vezetõinek Tanácsa, valamint a Kutatói Fórum mû-
ködésével kapcsolatos operatív feladatokat és a titkársági
teendõket;

c) napi munkakapcsolatban állva a kutatóintézeti hálózattal
- közvetítõ, véleményezõ, ellenõrzõ szerepet betöltve - a
fõosztály közremûködik minden olyan, a kutatást érintõ,
segítõ ügy intézésében, amely nem tartozik az AKT vagy
a tudományterületi kuratóriumok hatáskörébe, így külö-
nösen
- a kutatóhelyek tudományos, mûködési tevékenysége,
- a kutatások tervezése, mûködési szervezése,
- a kutatóhelyek beszámoltatása,
- a kutatóhelyek kapcsolatrendszere
területén lát el feladatokat;

d) koordinálja és szervezi az akadémiai kutatóhelyek érté-
kelésével kapcsolatos teendõket;

e) gyûjti a tevékenységi köréhez szükséges információkat;
f) közremûködik az akadémiai kutatási tevékenységrõl

szóló jelentések elkészítésében, elõterjesztések vélemé-
nyezésében;

g) együttmûködik a társfõosztályokkal és a tudományos
osztályokkal a feladatkörébe tartozó kérdésekben;

h) ellátja az Akadémia által támogatott kutatócsoportok
pályázatainak elbírálásával és beszámolóik értékelésével
kapcsolatos elõkészítõ feladatokat;

i) ellátja a pályázatot nyert fiatal kutatókkal kapcsolatos
felügyeleti szervi teendõket;

j) ellátja a rábízott speciális feladatokat, így például a kor-
mányzati tevékenységgel összefüggõ véleményezési fel-
adatok szervezését, a központi államigazgatási szervek,
kormányhivatalok által az Akadémia rendelkezésére bo-
csátott pályázati eszközök kezelését, bizottságok titkári
teendõit;

k) részt vesz a Kormányzati Koordinációs Bizottság Ope-
ratív Törzse nukleárbaleset-elhárítási feladatainak megol-
dásában;

l) az Akadémia által támogatott tudományos társaságokkal
kapcsolatban szervezõ, koordináló, döntés-elõkészítõ és
ellenõrzõ munkát végez;

m)  véleményezteti a titkársági társfõosztályokkal a kutató-
intézetek által benyújtott szervezeti és mûködési szabály-
zatokat, és azokat jóváhagyásra az AKT elé terjeszti.
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4. A Kutatásfejlesztési és Innovációs Fõosztály
feladatköre

a) A fõosztály alapvetõ feladata, hogy koordináló, döntés-
elõkészítõ és ellenõrzõ tevékenységével segítse az Aka-
démia vezetõinek, tudományos osztályainak, illetékes bi-
zottságainak, kutatóintézeteinek tevékenységét a hazai és
közösségi tudománypolitika területén és a stratégiai jelle-
gû döntések kialakításában;

b) feladata, hogy koordináló, döntés-elõkészítõ és ellenõrzõ
tevékenységével segítse a kutatóhálózat munkáját
- az EU tudománypolitikájából adódó teendõk és lehetõ-

ségek, a közösségi keretprogramok, más K+F+I prog-
ramok, pályázati lehetõségek közvetítésével, ezekben
való tanácsadással,

- a hazai tudománypolitikából adódó teendõk, a K+F+I
programok, pályázati lehetõségek közvetítésével, ezek-
ben való tanácsadással, szükség szerint a társfõosztá-
lyokkal együttmûködve;

c) feladata a hazai és nemzetközi technológiai transzfer
lehetõségek feltárása, kiaknázása;

d) feladata az innovációval és a szellemi tulajdonnal kap-
csolatos ügyekben a külsõ kapcsolattartás, a lehetõségek
feltárása és a kutatóhálózat tájékoztatása, részvétel a
döntés-elõkészítésben, tanácsadás, részvétel a szabályza-
tok készítésében;

e) a nagy kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos feladatok
ellátása;

f) a fõosztály keretén belül mûködik az Akadémia brüsszeli
HunASCO irodája;

g) elsõhelyi felelõs az akadémiai jelentések elkészítésében,
elõterjesztések véleményezésében;

h) gyûjti a tevékenységi köréhez szükséges információkat;
i) együttmûködik a központi államigazgatási szervekkel,

kormányhivatalokkal, a társfõosztályokkal, a tudományos
osztályokkal, az illetékes bizottságokkal a feladatkörébe
tartozó kérdésekben;

j) ellátja a rábízott speciális feladatokat, így pl. a kormány-
zati tevékenységgel összefüggõ véleményezési feladatok
szervezését, a rendelkezésére bocsátott pályázati eszkö-
zök kezelését, bizottságok titkársági teendõit.

5. A Jogi és Igazgatási Fõosztály feladatköre
Döntéselkészítõ, koordináló, ellenõrzõ, információszol-

gáltató, jogi, igazgatási, szervezési és nyilvántartási felada-
tok ellátása. Ellátja a Tudományetikai Bizottság, a Doktori
Tanács Ügyrendi Bizottsága, a Lakásügyi Bizottság, és a
Szociális Bizottság titkársági feladatait.
5.1. A Jogi Osztály feladatai:

a) az Akadémia által külsõ szervekhez küldendõ elõter-
jesztések, vélemények véglegesítése;

b) az Akadémia és a Titkárság jogi képviselete, jogér-
telmezés biztosítása az Akadémia vezetõi és a fõosz-
tályvezetõk részére;

c) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. §-
ának (5) bekezdése alapján a történelem kiemelkedõ
személyisége nevének cégnévként történõ feltünteté-
sével kapcsolatban az Akadémiára háruló feladatok
ellátása;

d) a titkársági társfõosztályok véleményének kikérése a
jóléti intézmények által benyújtott szervezeti és mû-
ködési szabályzatok tervezetérõl;

e) a Budapest, V. kerületi polgári védelmi és veszély-
elhárítási tervrendszerhez adatszolgáltatás;

f) a titkos ügykezelés ellátása, az ügyiratkezelés titkár-
sági felügyelete.

5.2. A Humánpolitikai Osztály feladatai:
a) a fõtitkár humánpolitikai (személyügyi, jóléti és szo-

ciális) döntéseinek megalapozása, elõkészítése és vég-
rehajtása;

b) a Titkárság munkatársainak közszolgálati jogviszo-
nyával kapcsolatos személyügyi feladatok elõkészíté-
se és végrehajtása;

c) az akadémiai tagválasztáskor az Akadémia elnöke,
fõtitkára és fõtitkárhelyettese munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyával, a kitüntetésekkel, akadémiai
díjakkal kapcsolatos operatív feladatok ellátása;

d) a Titkárság munkatársai szakmai képzésének és to-
vábbképzésének szervezése;

e) a jóléti intézmények általános és szakmai felügyelet-
ének ellátása, az akadémikusok jóléti, szociális és ke-
gyeleti ügyeinek intézése, az Akadémia Szociális Bi-
zottsága és a Kitüntetési és Díjbizottság titkári teendõ-
inek ellátása;

f) közremûködés a kutatóintézeti igazgatói pályázatok
elõkészítésében és szervezésében, a Kutatóintézeti
Fõosztállyal együttmûködve;

g) az akadémiai megbízási hatáskörbe tartozó magasabb
vezetõ beosztású közalkalmazottakkal, az egyéb in-
tézmények vezetõivel és az akadémiai területi bizott-
ságok munkáját segítõ titkárságok vezetõivel kapcso-
latos humánpolitikai operatív feladatok ellátása.

5.3. Az Ügyiratkezelõ Iroda feladatai
Az Akadémián, valamint más szerveknél készült ügyira-
tok belsõ és külsõ kézbesítése, postázás, könyv és iro-
daszerek beszerzése és elosztása, folyóirat-rendelés és
továbbítás, központi sokszorosítás.

6. A Pénzügyi Fõosztály feladatköre
Ellátja az Akadémiának, mint a központi költségvetés

önálló fejezetének költségvetési elõirányzataival, beruhá-
zási kereteivel, a gazdasági tervezéssel, finanszírozással,
gazdálkodással, a Titkárság gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat. A fõosztály keretében mûködõ Vagyonkezelõ
Szervezeten keresztül gondoskodik az Akadémia vagyoná-
nak nyilvántartásával, megõrzésével és hasznosításával
kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ellátja, illetve koordinálja
a FEUVE rendszer kialakításával, mûködtetésével és fej-
lesztésével járó feladatokat, továbbá ellátja a Felügyelõ
Bizottság mûködésével kapcsolatos titkársági teendõket.
6.1. A Pénzügyi Fõosztály vezetõjének közvetlen irányítása
alá tartozó feladatok:

a) a Titkárság munkatársai és az Akadémia választott ve-
zetõi utaztatásának operatív lebonyolítása (vízum, repü-
lõjegy, szállás, napidíj biztosítása és elszámoltatás);

b) osztálykeretek terhére a nem akadémiai intézmé-
nyekben foglalkoztatott kutatók kiutazásának operatív
lebonyolítása (vízum, repülõjegy, szállás, napidíj
biztosítása és elszámoltatás);

c) egyezményes kereteknél a beutazások operatív lebo-
nyolítása (vízum, repülõjegy, szállás, napidíj biztosí-
tása és elszámoltatás);

d) vízumok beszerzése azokban az esetekben, ahol a ki-
utazások akadémiai forrásból történnek;
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e) a World Science Forum megrendezésével összefüggõ
operatív pénzügyi feladatok ellátása.

6.2. A Pénzügyi Osztály feladatai:
a) az Akadémia költségvetési javaslatának benyújtása,

az Akadémia éves gazdálkodásáról összefoglaló jelen-
tés készítése a közgyûlés, a Pénzügyminisztérium, a
Kormány és az Országgyûlés számára;

b) az akadémiai intézmények gazdasági vezetõivel kap-
csolatos bér- és munkaügyi feladatok ellátása, az intéz-
ményi vezetõk munkaügyi nyilvántartásának vezetése;

c) konstruktív és a szorosan vett akadémiai gazdálkodá-
son túlmutató feladatok (döntés-elõkészítés, a finan-
szírozás rendszerének kialakítására, pénzügyi szabá-
lyozási és érdekképviseleti feladat betöltése);

d) a Titkárság munkajogi, iparjogvédelmi, szerzõi jogi,
társadalombiztosítási jogi feladatainak ellátása;

e) az akadémikusi tiszteletdíjakkal kapcsolatos hozzá-
tartozói ellátások megállapítása;

f) az Akadémiai Érdekegyeztetõ Tanács mûködésével
kapcsolatos operatív feladatok végzése;

g) az akadémiai vagyon értékének nyilvántartása, a va-
gyonhasznosításból származó bevétel, illetve az adomá-
nyok kezelése a Vagyonkezelõ Szervezet keretein belül;

h) a kutatóintézeti alapellátási rendszer kialakításával
kapcsolatos számítási, elemzési feladatok ellátása;

i) véleményezteti a titkársági társfõosztályokkal az
Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemelteté-
se szervezeti és mûködési szabályzatát;

j) az Akadémia fejezeti szintû gazdálkodási és egyéb
szabályzatainak elõkészítése;

k) a megválasztott új akadémiai tag tiszteletdíjra való
jogosultságáról való elnöki értesítés elõkészítése;

l) az irányítószervi hatáskörben végrehajtott elõirányzat-
módosításokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátá-
sa, fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelése (döntés-
elõkészítés, finanszírozás, elszámoltatás, nyilvántartás,
zárszámadás). Az adott évre érvényes fejezeti kezelésû
elõirányzatokat az éves költségvetési törvény, illetve a
fejezeti kezelésû elõirányzatok Pénzügyminisztérium
által jóváhagyott gazdálkodási szabályzata tartalmazza;

m) ellenõrzi az év végi elõirányzat-maradványok felül-
vizsgálatának a szükséges indoklással együtt elkészí-
tett összeállítását;

n)  nemzetközi tagdíjak kiutalása.
6.3. A Vagyongazdálkodási Osztály feladatai:

a) az intézmények egészét magába foglaló beruházási
pénzügyi tervek összeállítása, egyes beruházások
pénzügyi feltételeinek biztosítása, beszámolók készí-
tése a tervek megvalósításáról;

b) az Akadémia vagyonába tartozó ingatlanok használa-
tával, hasznosításával kapcsolatos akadémiai felada-
tok ellátása, eljárás az ingatlan-nyilvántartási bejegy-
zést igénylõ ügyekben, nagyjavításokkal, beruházá-
sokkal kapcsolatos szakmai feladatok ellátása;

c) az akadémiai érdekeltségû gazdasági társaságok üz-
letrészeinek, részvényeinek kezelésével, tulajdonosi
jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátása;

d) az Akadémia Vagyonkezelõ Szervezetének keretében
az Akadémia Vagyonkezelõ Kuratóriuma titkársági
teendõinek ellátása, a vagyon megõrzésével és hasz-
nosításával kapcsolatos operatív feladatok és tulajdo-
nosi képviselet ellátása.

6.4. A Gazdasági Osztály feladatai:
a) ellátja a Titkárság költségvetési, gazdálkodási, bér- és

munkaügyi, adó- és társadalombiztosítási igazgatási
feladatait;

b) külön megállapodás alapján végzi a Bolyai ösztöndí-
jak, a doktori tiszteletdíjak és a kandidátusi illetményki-
egészítések folyósítását és a Doktori Tanács mûködésé-
vel kapcsolatos egyéb pénzügyi, gazdasági feladatokat;

c) teljesíti az akadémikusi tiszteletdíjak kifizetését, va-
lamint az akadémikusi hozzátartozói ellátási díjak fo-
lyósítását;

d) végzi a Határon Túli Magyarok Titkárságának
�Kapcsolatok� kereteibõl, valamint az Elnöki Titkár-
ság �Köztestületi� keretébõl való kifizetések nyilván-
tartását és ezekrõl adatszolgáltatásokat teljesít;

e) végzi a GSZT Titkársága, valamint a WSF Titkársága
mûködésével kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi-
számviteli feladatokat;

f) ellátja a különbözõ pályadíjak és tudóssegélyek szám-
fejtésével és kifizetésével kapcsolatos feladatokat,
valamint a titkársági közszolgálati szabályzatban fog-
laltak alapján kegyeleti kiadásokat teljesít.

6.5. Az Intézményi Belsõ Ellenõrzési Osztály feladatai:
a) az Akadémia felügyelete alá tartozó egyéb intézmé-

nyeknél � az Akadémia Könyvtára és a Támogatott
Kutatóhelyek Irodája kivételével � ellátja a költségve-
tési szervek belsõ ellenõrzésrõl szóló 193/2003. (XI.
26.) Korm. rendeletben meghatározott belsõ ellenõr-
zési feladatokat;

b) a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmu-
tatók és kézikönyv-minta alapján elkészíti az érintett
intézmények belsõ ellenõrzési kézikönyveit, s gon-
doskodik azok folyamatos karbantartásáról;

c) gondoskodik az érintett akadémiai intézmények stra-
tégiai és éves ellenõrzési terveinek elkészítésérõl, s
azok maradéktalan végrehajtásáról;

d) a vizsgálatok során biztosítja a belsõ ellenõrzés mi-
nõségét megalapozó � a pénzügyminiszter által megje-
lentetett � módszertani elõírások érvényesülését;

e) elkészíti az érintett akadémiai intézmények éves ellen-
õrzési jelentéseit a belsõ ellenõrzési tevékenységükrõl;

f) szakmai segítséget nyújt az intézmények vezetõinek a
megfelelõ folyamatba épített, elõzetes és utólagos ve-
zetõi ellenõrzés (FEUVE) rendszerének kialakításá-
hoz, mûködtetéséhez és folyamatos fejlesztéséhez;

g) kapcsolatot tart az Akadémia Titkárság szervezeti
egységeivel.

7. Az Ellenõrzési Önálló Osztály feladatköre
Az Ellenõrzési Önálló Osztály az Akadémia fejezet fel-

ügyeletét ellátó szerv belsõ ellenõrzési egysége. Ellátja a
Titkárság belsõ ellenõrzését, valamint ellenõrzést végez az
Akadémia felügyelete alá tartozó köztestületi költségvetési
szerveknél, illetve a jogszabályok által hatáskörébe tartozó
bármely belsõ ellenõrzési feladat tekintetében. A költségve-
tési ellenõrzések eljárási rendjét az Ellenõrzési Önálló
Osztály Belsõ Ellenõrzési Kézikönyve tartalmazza.

Az Ellenõrzési Önálló Osztály vezetõje egyben a Titkár-
ság belsõ ellenõrzési vezetõje, akit nyilvános pályázat útján
kell kiválasztani. A pályázatok elbírálását végzõ bizottság
munkájában a pénzügyminiszter képviselõje tanácskozási
joggal vesz részt.
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A belsõ ellenõrök tevékenységüket az Akadémia fõtitká-
rának közvetlenül alárendelve végzik. A belsõ ellenõrökre
vonatkozó általános és szakmai követelményeket a költség-
vetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI.
26.) Korm. rendelet 11. §- ának (1) bekezdése tartalmazza.

Az Ellenõrzési Önálló Osztály vezetõje és a belsõ ellenõr
munkatársak az ellenõrzési tevékenységen kívül más tevé-
kenység végrehajtásába nem vonhatók be.

8. A Doktori Tanács Titkársága feladatköre
Szervezõ, ügyintézõ és végrehajtási feladatokat lát el

azokban az ügyekben, amelyekben az Akadémia Doktori
Tanácsának, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Kuratóriumának az eljárás lefolytatására és érdemi döntés
meghozatalára hatásköre van.
Feladatai:

a) az MTA Doktora tudományos cím megszerzése érde-
kében benyújtott pályázatok elbírálásra elõkészítése,
ennek során - a Doktori Szabályzat szerint - a doktori
eljárással kapcsolatos ügyintézés;

b) az MTA Doktora tudományos címmel, illetõleg a tudo-
mányos fokozatokkal (tudomány doktora, kandidátus)
kapcsolatos nyilvántartások vezetése, az ezekben szereplõ
adatokról igazolás kiadása, tudományos minõsítési, illet-
ve a tudományos cím megszerzéséért indított eljárásban
keletkezett iratokba való betekintés engedélyezése;

c) az MTA Doktora címmel, illetve azzal egyenértékû tu-
dományos fokozattal rendelkezõk részére a Kormány
által meghatározott mértékû tiszteletdíj folyósításának
ügyében a döntés elõkészítése és közremûködés annak
folyósításában;

d) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj megszerzése érde-
kében benyújtott pályázatok elbírálásra elõkészítése, a
vonatkozó szabályzat szerinti ügyintézés;

e) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülõk kutatói
jelentései értékelésének megszervezése és lebonyolítása;

f) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülõk részé-
re a Kormány által meghatározott mértékû ösztöndíj
folyósításának ügyében a kifizetés elõkészítése és köz-
remûködés annak folyósításában;

g) a Doktori Tanács hatáskörébe tartozó tudományos fo-
kozat honosítására vonatkozó döntés elõkészítése;

h) együttmûködés a tudományos osztályok titkárságaival,
kapcsolattartás az Országos Akkreditációs Bizottság
Titkárságával és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
illetékes fõosztályával (Magyar Ekvivalencia és Infor-
mációs Központ).

9. A Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya feladatköre

A fõosztály alapvetõ feladata, hogy döntés-elõkészítõ,
adminisztratív és végrehajtó tevékenységgel segítse az
Akadémia vezetõinek és illetékes bizottságainak tevékeny-
ségét a multilaterális tudományos kapcsolatok koncepcio-
nális és gyakorlati kérdéseiben, különös tekintettel a kuta-
tási keretprogramokra.

a) Figyelemmel kíséri az EU tudományos programokat,
követi ezekben az akadémiai kutatók részvételét;

b) a társfõosztályokkal együttmûködve elvi � és lehetõség
szerint gyakorlati � segítséget nyújt az akadémiai inté-
zethálózat tagjainak és a kutatóhelyeknek a nemzetközi
kutatási programokban való részvételhez, különös tekin-
tettel az EU kutatási keretprogramjaira;

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

d) részt vesz egyes nemzetközi kormányközi tudományos
szervezetekben folyó együttmûködés tudományos elõ-
készítésében;

e) eseti megbízás alapján egyéb nemzetközi vonatkozású
ügyekkel kapcsolatos elõkészítõ, szervezõ munkát végez;

f) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedé-
lyezésérõl szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet 7. §-
a (1) bekezdésének n) pontja alapján az Akadémia ne-
vében kiadja a külföldi kutatók magyarországi munka-
végzéséhez szükséges igazolást;

g) ellátja a Titkárság és a választott vezetõk utazásaival
kapcsolatos elvi elõkészítõ feladatokat;

h) szervezi és elõkészíti az MTA kétoldalú tudományos
együttmûködési megállapodásait, megkötésük után köz-
remûködik a végrehajtásban;

i) közremûködik a partner akadémiáktól érkezõ kéré-
sek/megkeresések intézésében, megválaszolásában;

j) szervezi a két- és többoldalú tudományos programok-
ban, projektekben való részvételt, közremûködik azok
végrehajtásában;

k) naprakész nyilvántartást vezet a nem kormányzati tu-
dományos szervezetekkel kapcsolatos információkról,
és feladata a magyar képviselettel összefüggõ belföldi
és külföldi kapcsolattartás és levelezések bonyolítása;

l) kapcsolatot tart a hazai társszervekkel nemzetközi tu-
dományos együttmûködési ügyekben;

m) közremûködik a TÉT projektek bíráltatásában és kivá-
lasztásában;

n) közremûködik az Akadémiához érkezõ külföldi vendé-
gek beutazási engedélyének megszerzésében, kapcsola-
tot tart a külföldi magyar képviseletekkel;

o) szállást biztosít az Akadémiához (egyezményes keret
alapján, külön meghívásra) érkezõ külföldi vendégek szá-
mára;

p) kapcsolatot tart a magyarországi diplomáciai képvise-
letekkel.

VIII. fejezet
Vegyes rendelkezések

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat alapján valameny-
nyi fõosztálynak el kell készítenie és a fõtitkárhoz jóváha-
gyásra fel kell terjesztenie a fõosztály részletes feladatait is
tartalmazó ügyrendjét és a fõosztály munkatársainak mun-
kaköri leírását. A munkaköri leírásokban a köztisztviselõk
képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet
elõírásait érvényesíteni kell.

A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a Vezetõi Kol-
légium 1995. szeptember 27-i* ülésén hagyta jóvá.
Budapest, 2008. december

Németh Tamás
fõtitkár

                                                
*A módosításokat a Vezetõi Kollégium 1995. november 29-i, 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-ai ülésein fogadta el. A 2008. december 16-ai
Vezetõi Kollégium döntése szerint a módosított és egységes szerkezetû
SzMSz 2009. január 1-jével lép hatályba.
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KÖZLEMÉNYEK

Szám: F-249/57/2008.

        
Alapító Okirat

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1949. évi
XXVII. törvény hatálybalépésével a Magyar Tudományos
Tanács Titkársága jogutódjaként létrejött titkársági szerve-
zetének, a Magyar Tudományos Akadémia 1970. évi köz-
gyûlése után elfogadott Alapszabálya értelmében Magyar
Tudományos Akadémia Központi Hivatalának, amelynek
feladatait a 7/1990. (A. É. 1991. 1.) MTA elnöki és fõtit-
kári együttes utasítás értelmében jogutódként a Magyar
Tudományos Akadémia Titkársága látja el � a Magyar
Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény
(Atv.) és az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. §-a rendelkezései-
nek megfelelõ � módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata a következõ:
1. A köztestületi költségvetési szerv

1.1. neve:    Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
(a továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve:  MTA Titkárság
1.3. angol nyelvû megnevezése: Secretariat of the

Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye:   1051 Budapest, Nádor u. 7.

2. A Titkárság alapítója:  Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idõpontja: 1970. január 1.
4. A Titkárság fenntartó köztestületének

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

6. A Titkárság önálló jogi személy; gazdálkodási jogköre:
önállóan gazdálkodó, a költségvetési elõirányzatai felett
teljes jogkörrel rendelkezõ, kincstári körbe tartozó köztes-
tületi költségvetési szerv.

7. A Titkárság szakágazati besorolása: 841107
8. A Titkársághoz részben állóan gazdálkodó köztestületi

költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Titkárság ellátja a Magyar Tudományos Akadémia

Doktori Tanács Titkárságának pénzügyi-gazdasági opera-
tív feladatait. A Doktori Tanács Titkárságának szakága-
zati besorolása: 841115.

10. Átruházott hatáskörben ellátja az MTA vagyonának
kezelésébõl adódó gazdálkodási és képviseleti feladato-
kat. A Vagyonkezelõ Szervezet szakágazati besorolása:
841191.

11. A Titkárság tevékenységi körei
11.1. Közfeladatként ellátandó alaptevékenysége: a Tit-

kárság alapvetõ feladata az Atv.-ben és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Alapszabályában
megfogalmazott akadémiai feladatok ellátásában az MTA
választott vezetõi tevékenységének elõsegítése, az MTA
köztestületi szervei testületi munkájának segítése.

- A Titkárság az MTA testületeinek mûködéséhez szük-
séges döntéselõkészítõ, szervezõ, koordináló, végrehaj-
tó és ellenõrzõ tevékenységet lát el. Biztosítja a köztes-

tületi tagok részére tagságukból eredõ jogaik gyakorlá-
sának feltételeit.

- A Titkárság végzi a közgyûlés, a közgyûlési bizottsá-
gok, az Elnökség, a Vezetõi Kollégium, annak állandó
bizottságai és a Doktori Tanács mûködésével kapcsola-
tos feladatok végrehajtását.

- A Titkárság biztosítja az Akadémiai Kutatóhelyek Ta-
nácsának és kuratóriumainak mûködési feltételeit, dön-
téseinek elõkészítését és végrehajtását. Megvalósítja a
kutatóhálózattal való kapcsolattartást, segítséget nyújt
kutatási feladataik végrehajtásához, a kutatási feltételek
biztosításához.

A Titkárság végzi a XXIII. Magyar Tudományos Aka-
démia fejezet 02. alcím Doktori Tanács Titkársága és Bo-
lyai Ösztöndíjak, 03. alcím MTA Akadémikusi tiszteletdíjak
és hozzátartozói ellátások, valamint a 04. alcím MTA Köz-
testületi feladatok fejezeti elõirányzatokkal kapcsolatos
operatív pénzügyi-gazdasági, számviteli tevékenységet.

A Titkárság végzi továbbá az állami költségvetésben
önálló fejezetet képezõ akadémiai költségvetés pénzügyi-
gazdasági feladatait.

A Titkárság ellátja az akadémiai intézmények pénzügyi-
gazdasági felügyeletével kapcsolatos ellenõrzési és egyéb
feladatokat.

A Titkárság ellátja az MTA nemzetközi együttmûködést
szolgáló feladataiból a kétoldalú nemzetközi tudományos
megállapodások, tudományos szervezetekben való részvétel
szervezését, elõkészítését és végrehajtását; a nem kormány-
zati tudományos szervezetek tevékenységében való részvé-
telt; az MTA tisztségviselõi, tagjai, doktorai, az MTA Tit-
kársága köztisztviselõi, az MTA által fenntartott köztestü-
leti költségvetési szervek tudományos kutatói külföldi kikül-
detéseinek, hivatalos utazásainak, rendezvényeken való
részvételének lebonyolításához szükséges operatív tevé-
kenységet, hazai nemzetközi rendezvények szervezését,
lebonyolítását, a külföldi kutatók magyarországi fogadásá-
val kapcsolatos feladatokat; végzi továbbá az MTA nemzet-
közi tevékenységével összefüggõ protokollt.

11.2. A Titkárság alaptevékenységeinek tevékenységi
körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR�08 szerint:

64.20 Vagyonkezelés (holding)
69.10 Jogi tevékenység
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevé-
kenység
70.10 Üzletvezetés
74.30 Fordítás, tolmácsolás
81.10 Építményüzemeltetés
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti
szolgáltatás
84.11 Általános közigazgatás
84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális
szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása
84.21 Külügyek
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
94.12 Szakmai érdekképviselet

11.3. A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végez.
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12. A Titkárságot az MTA fõtitkára vezeti, akit az Atv.-ben
foglalt szabályoknak megfelelõen az MTA közgyûlése
meghatározott idõre választ meg.

13. A Titkárság köztisztviselõi, ügykezelõi tekintetében a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény, munkavállalói tekintetében a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

14. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti
és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet a Vezetõi
Kollégium hagy jóvá.

15. A Titkárság a mûködéséhez szükséges vagyontárgyak-
kal az MTA Vagyonhasznosítási Szabályzata szerint
gazdálkodhat.

16. A Titkárság általános jogutódja a 2008. december 31.
napjával megszûnõ Magyar Tudományos Akadémia
Nemzetközi Együttmûködési Iroda köztestületi költség-
vetési szervnek.

17. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat 2009. január 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2008. december 10.
 Dr. Németh Tamás s. k.

 fõtitkár

Szám: F-420/14/2008.

Megszüntetõ okirat
amelyet a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-

ban: MTA) fõtitkára mint alapító, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c)
pontja alapján � a pénzügyminiszterrel egyetértésben � a
következõk szerint ad ki:
1. A megszûnt köztestületi költségvetési szerv

1.1. neve:    Magyar Tudományos Akadémia
Nemzetközi Együttmûködési Iroda
 (a továbbiakban: Iroda)
1.2. rövidített neve:  MTA NEI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Office for International

Cooperation of the Hungarian Academy of Sciences
2. Az Iroda székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
3. Az Iroda alapítója:   Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja:  1991. július 1.
5. Az Iroda fenntartó köztestületének

5.1. neve:   Magyar Tudományos Akadémia
5.2. címe:    1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

6. Az Irodát, mint köztestületi költségvetési szervet az
MTA fõtitkára szünteti meg, az MTA elnökével egyetér-
tésben.

7. A megszûnt Iroda általános jogutódja az MTA Titkársá-
ga köztestületi költségvetési szerv.

8. A megszûnt Iroda használatában lévõ tárgyi eszközöket a
jogutód vagyonát kezelõ Akadémiai Létesítmények
Fenntartása és Üzemeltetése köztestületi költségvetési
szervnek kell átadni.

9. Az MTA Titkársága átveszi a megszüntetés idõpontjára
készített mérleg alapján kimutatott eszközöket és kötele-
zettségeket.

10. A megszûnt Iroda felelõs vezetõinek munkakörét az
akadémiai megbízási hatáskörbe tartozó intézményi ve-
zetõk munkakörének átadás-átvételérõl szóló 1/2006.
(A. É. 5.) MTA együttes szabályzatban foglaltak szerint
kell átadni.

11. Jelen megszüntetõ okirat 2008. év december hó 31.
napján lép hatályba.

Budapest, 2008. év december hó 8. nap

 Dr. Németh Tamás s. k.,
fõtitkár

TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím
adományozásáról

BÉNYEI MIKLÓS
�Kossuth Lajos és Debrecen� címû munkája alapján,

GALLYAS FERENC
�Új gyógyszercélpontok azonosítása nagy populációt
érintõ� címû munkája alapján,

KARÁTSON DÁVID
�A Börzsönytõl a Hargitáig. Vulkanológia, felszínfejlõ-
dés, õsföldrajz� címû munkája alapján,

KÉKI SÁNDOR
�Polimerrendszerek lágyionizációs tömegspektrometriá-
ja� címû munkája alapján,

LÉVAI IMRE
�A komplex világrendszer evolúciója. A globális és re-
gionális politikai gazdaságtan alapvonalai címû� mun-
kája alapján,

 elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia által néhai Simor
Pálné hagyatékából alapított Simor Pál Rákkutató Alapít-
vány kuratóriuma felhívja a gyógyító és kutató intézmé-
nyek szervezeti egységeinek vezetõit és az Akadémia köz-
testületének tagjait, tegyenek javaslatot

� Pro optimo merito in pancreatico-oncologia� díj
odaítélésére.

A kuratórium a díjat, - mely pénzjutalommal, az adomá-
nyozást rögzítõ oklevéllel, a díjhoz járó bronz érmével jár - a
rákkutatásban, különösen a hasnyálmirigyrák és más emész-
tõszervi rákok kutatásában és gyógyításában jelentõs ered-
ményeket elért kutatók és orvosok részére adományozza.
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A javaslatban részletesen ismertetni kell a javasolt sze-
mély kutató, ill. gyógyító tevékenységét és e tevékenység
eredményét.

A javaslatokat 2009. február 15-ig kérjük megküldeni a
Simor Pál Rákkutató Alapítvány címére 1245 Budapest, Pf.
1000.

A díjak átadására 2009. júniusában kerül sor a Magyar
Gastroenterológusok Társasága Naggyûlésén. A díjazottak
nevét az Akadémiai Értesítõben nyilvánosságra hozzuk.

Simor Pál Rákkutató Alapítvány eddigi díjazottjai:
1999-ben Flautner Lajos és Zalatnai Attila
2000-ben Faller József és Varga Gábor
2001-ben Bocsi József és Kiss János
2002-ben Pap Ákos, Sápy Péter és Tulassay Zsolt
2003-ban Herszényi László, Balogh Ádám,

Horváth Örs Péter
2004-ben  Péter Mózes, Tihanyi Tibor
2005-ben Molnár Béla, Papp János
Ifjúsági díj (elõször) Horváth Andrea
2006-ban Kalmár Nagy Károly és Harsányi László,
Ifjúsági Díj Lódi Csaba,
2007-ben Oláh Attila
Ifjúsági Díj: Gyõrffy Balázs
2008-ban Farkas Gyula és Bodoky György
Ifjúsági díj: Borka Katalin

 Dr. Lapis Károly s.k.
 a Simor Pál Rákkutató Alapítvány Kuratórium

 elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia által néhai Simor
Pálné hagyatékából alapított Simor Pál Rákkutató Alapít-
vány Kuratórium Ifjúsági Díj alapítását határozta el és
felhívja a fiatal kutatókat, pályázzanak

 �Pro optimo merito in pancreatico-oncologia�
� ifjúsági díjra

A pályázás feltételei:
- 35 év alatti PhD fokozattal rendelkezõ vagy rezidens

képzésben részt vevõ
- a PhD munka keretében, vagy a rezidens képzés tar-

tama alatt benyújtott, nemzetközi folyóiratban megje-
lent cikk, mely a gyomor-bél traktus daganatai kelet-
kezése, gyógyítása témában került közlésre.

A Díj pénzjutalommal és oklevéllel jár.
A cikket magának a szerzõnek teljes terjedelmében be

kell küldeni a Simor Pál Rákkutató Alapítvány címére 1245
Budapest, Pf 1000. (1051 Budapest, Nádor u. 7.)

Beküldési határidõ: 2009. február 15.
A beérkezett cikkek közül a legkiválóbbat fogja a Kurató-

rium �Pro optimo merito in pancreatico-oncologia� � ifjúsági
díjban részesíteni.

A díj átadására 2009. júniusában kerül sor a Magyar
Gastroenterológusok Társasága Naggyûlésén. A díjazott
nevét az Akadémia Értesítõben nyilvánosságra hozzuk.

2008-ban a díjat Borka Katalin PhD hallgató kapta.

 Lapis Károly s.k.,
 a Simor Pál Rákkutató Alapítvány Kuratórium

elnöke
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KÖZLEMÉNY

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára középiskolai oktató munkájuk mellett elért tudományos eredményeikért az
alábbi középiskolai pedagógusokat részesítette Pedagógus Kutatói Pályadíjban:

A társadalomtudományok területén:

dr. Árpás Károlyt a szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanárát Az építõ-teremtõ ember
címû pályamunkájáért

dr. Czeglédi Sándort a hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor Refor-
mátus Gimnázium történelem�latin nyelv és
irodalom szakos tanárát

A történelemtanítás elméletének és gyakorla-
tának kérdései
címû pályamunkájáért

Csiszár Gábort az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló-
gimnázium és Kollégium magyar szakos
tanárát

Költõi szerepek és imázsalkotás Faludy
György életmûvében
címû pályamunkájáért

Dr. Hajdú Tamást a sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és
Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépisko-
la történelem�latin szakos tanárát

A kismagyar
címû pályamunkájáért

Pál Lászlóné Szabó Zsuzsannát a makói József Attila Gimnázium történe-
lem�orosz szakos tanárát

a Város a Maros mentén
címû pályamunkájáért

A természettudományok területén:

Csernoch Máriát a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gya-
korló Gimnázium informatika vezetõ tanárát

a Fordítások számítógépes elemzése

címû pályamunkájáért

Dr. Gambár Katalint a Szent Margit Gimnázium

matematika�fizika szakos tanárát

a Kutatással tanítani, tanítás mellett kutatni
címû pályamunkájáért.

Nagyné Hajnal Évát a székesfehérvári Belvárosi I. István,
Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközép-
iskola tanárát

a Fitoplankton adatbázisok létrehozása és
alkalmazásuk tavak ökológiai állapotának
vizsgálatához címû pályamunkájáért.

Pete Józsefet a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnázi-
uma és Kollégiuma történelem�földrajz,
hittan szakos tanárát

A magyarországi vallásföldrajzi vizsgálatok
néhány elvi-módszertani kérdése
címû pályamunkájáért

dr. Péter Sándort a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Iskolaköz-
pont magyar nyelv és irodalom címzetes
tanárát

a Térszínformanevek és vízrajzi köznevek
felsõ háromszéki helynevekben
címû pályamunkájáért

Szalóki Dezsõt az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
fizika-vezetõtanárát

az Északkelet-Magyarország Elateroidea,
Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea és
Tenebrionoidea faunája
címû pályamunkájáért.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
pályázatot hirdet

általános igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére
2009. február 16-i hatállyal

A megbízás három évre szól.

Az igazgatóhelyettes feladata:
� távollétében képviseli és helyettesíti az igazgatót,
� közremûködik az intézet tudományos tevékenységé-

nek irányításában,
� a kutatóhelynek a hazai és nemzetközi tudományos

életben kivívott helyének és szerepének megõrzése,
illetve tovább erõsítése,

� a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósí-
tása, jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése,

� ellátja az intézet mûködésével kapcsolatban rábízott
feladatokat.

 
 A pályázókkal szembeni követelmények:
� legalább a tudomány kandidátusa, vagy PhD tudomá-

nyos fokozat,
� kimagasló eredmények az intézet profiljának megfele-

lõ kutatások valamelyik területén,
� vezetõi gyakorlat, legalább egy világnyelv tárgyalóké-

pes ismerete.
 A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázónak az igazgatóhelyettesi feladatok ellátására

vonatkozó koncepcióját,
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának,

beosztásának és illetményének megjelölését,
� eddigi szakmai munkájának és a munka eredményei-

nek ismeretét,
� a pályázó által írt tanulmányok és könyvek pontos

bibliográfiai jegyzékét,
� tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének

megjelölését.
 

 A pályázathoz mellékelni kell:
� az oklevelek hiteles másolatát,
� részletes szakmai önéletrajzot 2 példányban,
� három hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyít-

ványt.
Amennyiben a felhívásra az MTA Talajtani és Agroké-

miai Kutatóintézetben dolgozó kutató pályázik, úgy az
említett mellékletek elhagyhatók.

A pályázatot az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóin-
tézet igazgatójához (1022 Budapest, Herman Ottó út 15.)
kell benyújtani 2009. február 8-ig.

 Anton Attila s. k.
 igazgató

FOGADÓÓRÁK

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnö-
ke minden hónap elsõ hétfõjén 16�17 óra között � elõzetes
bejelentkezés alapján (tel.: 331-9353) � fogadóórát tart. Az
Akadémia köztestületi tagjainak más idõpontokban is ren-
delkezésére áll.

Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia fõtit-
kára minden hétfõn 15:30�17:00 óra között � elõzetes
bejelentkezés alapján (tel.: 269-0114) - fogadóórát tart. Az
Akadémia köztestületi tagjainak más idõpontokban is ren-
delkezésére áll.
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