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ELNÖKI RENDELKEZÉSEK 

 
 

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költség-
vetési szerveinek vezetőivel kapcsolatos munkáltatói 

jogok gyakorlásának szabályozása 
 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvényben és a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben kapott 
felhatalmazás alapján a Magyar Tudományos Akadémia 
köztestületi költségvetési szerveinek vezetőivel kapcsolatos 
munkáltatói jogokról a következők szerint rendelkezem. 

 
I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. § 
A rendelkezés hatálya 

 
(1) Szervi hatály: a rendelkezés hatálya az Akadémia 

köztestületi költségvetési szerveire (a továbbiakban: 
akadémiai költségvetési szervek) terjed ki. 

(2) Személyi hatály: a rendelkezés hatálya az akadémiai 
költségvetési szervek vezetőire terjed ki, a rendelkezés 
2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. 

(3) Tárgyi hatály: a rendelkezés alkalmazásában munkál-
tatói jognak minősül a közalkalmazotti jogviszonnyal 
kapcsolatos minden olyan jogosítvány, amely a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény (a továbbiakban: Kjt.) és a Munka Törvény-
könyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a további-
akban: Mt.) alapján a munkáltatót illeti meg. 

(4) A rendelkezés hatálya nem terjed ki az akadémiai 
költségvetési szervekkel egyéb jogviszonyban (így kü-
lönösen megbízási, vállalkozási stb.) álló személyekre.  

 
2. § 

Munkáltatói jogok gyakorlására jogosult 
 

(1) Az akadémiai költségvetési szervek vonatkozásában a 
munkáltatói jogok gyakorlására az Akadémia elnöke jogo-
sult a következő magasabb vezető beosztású közalkalma-
zottak vonatkozásában: 

a) Kutatóközpont főigazgatója, kutatóintézet igazga-
tója; kutatóközpont és kutatóintézet gazdasági 
szervezetének vezetője; 

b) egyéb akadémiai költségvetési szervek: 
– MTA Könyvtár 
– Támogatott Kutatócsoportok Irodája 
– Akadémia területi bizottságai titkársága  
– jóléti szervezetek 
– kutatást segítő egyéb szervezetek (különösen a 

Kutatásszervezési Intézet) 
– Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üze-

meltetése (ALFA) 
főigazgatója, igazgatója, titkárságvezetője, intézmény-
vezetője, gazdasági szervezet vezetője. 

(2) Az 3. § (1)–(2) bekezdései szerinti munkáltatói jogok 
meghatározott részét az elnök – a jelen rendelkezésben 
foglaltak szerint – az Akadémia főtitkárára, illetve a 
kutatóközpont főigazgatójára ruházza át. Bármely átru-
házott munkáltatói jog delegálását az elnök általános 
jelleggel, illetve egyedileg megszüntetheti, és az érin-
tett munkáltatói jogot az Akadémia Alapszabályában, 
az 1994. évi XL. törvényben, a 2008. évi CV. törvény-
ben, és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak 
szerint közvetlenül gyakorolhatja. 

(3) Amennyiben valamely munkáltatói jog vonatkozásában 
a munkáltatói jog gyakorlására jogosult személyére, 
vagy a jog gyakorlásának szabályaira jogszabály, vagy 
az Akadémia Alapszabálya eltérő vagy egyedi rendelke-
zéseket tartalmaz, jelen rendelkezés előírásait a jogsza-
bályi vagy alapszabályi rendelkezésekkel összhangban 
kell alkalmazni. 

 
3. § 

Alapvető és egyéb munkáltatói jogok meghatározása 
 

(1) Magasabb vezető beosztású közalkalmazottak tekinte-
tében alapvető munkáltatói jogok: 

a) Kinevezés (közalkalmazott besorolása; illetmény, il-
letménypótlék és kereset-kiegészítés megállapítása; 
munkakör és munkavégzés helyének meghatározása). 

b) Magasabb vezetői beosztás ellátásával történő megbí-
zás; a vezetői illetménypótlék megállapítása; vezetői 
megbízás visszavonása. 

c) Kinevezés módosítása. 

d) Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, közalkal-
mazotti jogviszony megszűnésének megállapítása. 

e) Felmentés időtartama alatt munkavégzés alóli mentesítés. 

f) Végkielégítés – jogszabályban meghatározott – mérté-
kének megállapítása a közalkalmazotti jogviszony 
felmentéssel és rendkívüli lemondással történő meg-
szüntetése esetén. 

g) Összeférhetetlenség megállapítása. 

h) Üzleti titokkör meghatározása. 

i) Kjt. által meghatározott, a fegyelmi eljárásban a mun-
káltatót megillető jogok gyakorlása és a munkáltatót 
terhelő kötelezettségek teljesítése. 

j) Kjt. által meghatározott, a kártérítési eljárásban a 
munkáltatót megillető jogok gyakorlása és a munkálta-
tót terhelő kötelezettségek teljesítése. 

k) Vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezése. 

l) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatban az egyes vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvényben előírt, a munkáltatót megillető jogok 
gyakorlása és a munkáltatót terhelő kötelezettségek 
teljesítése. 

(2) Magasabb vezető beosztású közalkalmazottak tekinteté-
ben egyéb munkáltatói jogok: 

a) Közalkalmazotti jogviszonyban munkaköri kötelezett-
ségként alkotott tudományos művek körének meghatá-
rozása. 
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b) Rendes szabadság és pótszabadság kiadása; fizetés 
nélküli szabadság engedélyezése. 

c) Magasabb fizetési fokozat eléréséhez szükséges vára-
kozási idő csökkentése. 

d) Minősítés, továbbá a szakmai munka értékelése. 
e) Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesíté-

sének előzetes engedélyezése, amennyiben a további 
jogviszony a közalkalmazotti jogviszonnyal – részben 
vagy egészben – azonos időtartamra esik. 

f) Közalkalmazott munkaidejét nem érintő további mun-
kavégzésre irányuló jogviszony létesítése előzetes be-
jelentésének tudomásul vétele, illetve összeférhetet-
lenség esetén a további jogviszony létesítésének meg-
tiltása. 

g) Jubileumi jutalomra jogosító közalkalmazotti jogvi-
szonynak minősülő időtartam megállapítása. 

h) Hivatalos külföldi utak bejelentésének és a helyettesí-
tő személy kijelölésének tudomásulvétele. 

i) Vezetők jutalmazása, amelynek szabályait a munkáltatói 
jogkör gyakorlója külön rendelkezésben állapítja meg. 

(3) A jelen rendelkezés hatálya alá tartozó vezetők az e § 
körébe tartozó engedélyek iránti kérelmeiket, bejelenté-
seiket stb. a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult-
nak kötelesek határidőben megtenni és a szükséges ada-
tokat egyidejűleg szolgáltatni. 

 
4. § 

Alapvető és egyéb munkáltatói jogok gyakorlása 
 

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel, az Akadémia elnö-
ke gyakorolja a 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
magasabb vezető beosztású közalkalmazottak tekinteté-
ben a 3. § (1) bekezdésében meghatározott alapvető 
munkáltatói jogokat. 

(2) A 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 
gazdasági szervezetet vezetők vonatkozásában az elnö-
köt megillető munkáltató jogok: 

a) gazdasági szervezet vezetőjének kinevezése vagy 
megbízása (kinevezés, megbízás módosítása),  

b) gazdasági szervezet vezetőjének felmentése vagy a 
megbízás visszavonása,  

c) gazdasági szervezet vezetője díjazásának megállapí-
tása (illetmény, jutalom és prémium megállapítása). 

A gazdasági szervezet vezetőjével kapcsolatos további 
munkáltatói jogokat a munkáltató akadémiai költségvetési 
szerv vezetője gyakorolja. 
(3) Az Akadémia elnöke jelen rendelkezéssel a 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott magasabb vezető beosztá-
sú közalkalmazottakkal kapcsolatos, a 3. § (2) bekez-
désben meghatározott egyéb munkáltatói jogokat – a (4) 
bekezdésében foglaltak kivételével – az Akadémia főtit-
kárára ruházza át. Átruházott hatáskörében eljárva a fő-
titkár teljes körűen jogosult a jelen rendelkezésben, il-
letve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mun-
káltatói jogosítványok gyakorlására. Az Akadémia főtit-
kára az elnök által átruházott munkáltatói jogokat nem 
delegálhatja tovább. 

(4) A kutatóközpontok szervezeti egységeként működő 
kutatóintézetek jelen rendelkezés hatálya alá tartozó 
magasabb vezető beosztású közalkalmazottai tekinteté-

ben a 3. § (2) bekezdésének a), b), f), g) és h) pontjai-
ban meghatározott egyéb munkáltatói jogokat – az elnök 
egyidejű tájékoztatásával – a kutatóközpont főigazgató-
ja gyakorolja. A 3. § (2) bekezdésének c), d), e) és i) 
pontja szerinti egyéb munkáltatói jogok gyakorlására je-
len 4. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az Akadémia 
főtitkára jogosult. 

 
II. 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 
 

5. § 
A kutatóközpontok főigazgatóinak és a kutatóintézetek 
igazgatóinak kiválasztására és megbízására vonatkozó 

szabályok 
 

(1) A kutatóközpontok főigazgatóinak, illetve a kutatóinté-
zetek igazgatóinak kiválasztására és megbízására – a 
(2)–(7) bekezdéseire is figyelemmel – a Magyar Tudo-
mányos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Törvény, a 
Kjt. és az annak végrehajtására kiadott vonatkozó kor-
mányrendelet, valamint az Akadémia Alapszabályának 
rendelkezései irányadók. 

(2) A főigazgatót, illetve az igazgatót az Akadémia elnöke 
az Európai Unió ajánlásainak megfelelő pályázati eljá-
rás alapján nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel (von-
ja vissza megbízását). A kinevezés legfeljebb 5 évre 
szól. A kutatóközpont szervezeti egységeként működő 
kutatóintézet igazgatójának kinevezése (megbízása) 
előtt az Akadémia elnöke az érintett kutatóközpont fő-
igazgatójának véleményét kikéri. 

(3) A főigazgatói és az igazgatói tisztség betöltésére irányu-
ló pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala, az 
Akadémia honlapja, és az Akadémiai Értesítő mellett 
külföldi pályázók által is elérhető fórumon is meg kell 
hirdetni. 

(4)  Az Akadémia elnöke az igazgatói és főigazgatói mun-
kakör ellátására alkalmas személy(ek) kiválasztására 
Ajánló Bizottságot hozhat létre. Az Ajánló Bizottság 
közvetlenül az Akadémia elnökének teszi meg javasla-
tát, aki dönt arról, hogy az ajánlott személyek közül fel-
kér-e valakit pályázat benyújtására. A felkért sze-
mély(ek) az elbírálás során nem élvez(nek) előnyt más 
pályázókkal szemben. 

(5)  Az AKT az igazgatói és főigazgatói pályázat(ok) elbí-
rálására egy-egy öttagú eseti bizottságot kér fel. Az eseti 
bizottság négy tagjára az illetékes szakbizottság tesz ja-
vaslatot, az eseti bizottság egy tagját pedig az Akadémia 
elnöke delegálja. Az eseti bizottság elnökét a bizottság 
tagjai közül az AKT elnöke kéri fel. Az eseti bizottság 
javaslata elkészítése során kikéri az illetékes akadémiai 
osztály(ok) és tudományos bizottság(ok) véleményét; és 
az intézet kutatóinak véleményét is kikérheti. Az eseti 
bizottság a pályázókat rangsorolva jelentést tesz az 
AKT-nek, s ennek alapján a főtitkár javaslatot tesz az 
elnöknek a kinevezendő jelölt(ek) személyére.  

(6) A főigazgatói és az igazgatói pályázatok kiírásakor meg 
kell határozni, megbízásukkor vagy kinevezésükkor pedig 
írásban rögzíteni kell számukra a szervezettel kapcsolatos 
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tudományos teljesítmény- és gazdálkodási követelménye-
ket. Az általános teljesítmény- és gazdálkodási követel-
ményeket a vonatkozó hatályos jogszabályok és az Aka-
démia szabályzatai, rendelkezései tartalmazzák, ezekhez 
járulhatnak az intézet szakterületéből adódó egyedi köve-
telmények. A teljesítménykövetelmények között szerepel-
niük kell az intézet közfeladatainak mérhető teljesít-
ménymutatóira vonatkozó alapvető vállalásoknak. 

(7) Az akadémiai vezető tisztségviselők (kutatóközpontok, 
kutatóintézetek, kisegítő- és egyéb intézmények vezetői) 
vonatkozásában a külön törvény szerinti vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági végzettséggel vagy ké-
pesítéssel egyenértékűnek minősül az Akadémia által 
szervezett vezetőképző oktatáson szerzett oklevél. A kü-
lön jogszabály szerinti vezetési-szervezési, pénzügyi-
gazdasági végzettséget (képesítést) vagy az azokkal 
egyenértékű, akadémiai vezetőképző oktatás szerinti 
képesítést a kinevezéstől (megbízástól) számított egy 
éven belül kell megszerezni. 

 
6. § 

Egyéb magasabb vezető beosztású közalkalmazottak 
kiválasztására és megbízására vonatkozó szabályok 
 
A kutatóközpontok és kutatóintézetek gazdasági szerve-

zet vezetőinek megbízása, illetve az egyéb akadémiai költ-
ségvetési szervek közalkalmazottainak a jelen rendelkezés 
2. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott maga-
sabb vezető beosztással történő megbízása a vonatkozó 
jogszabályok, így különösen a Kjt., illetve az annak végre-
hajtására kiadott vonatkozó kormányrendelet szabályai 
szerint, nyilvános pályázat alapján történik. 

 
7. § 

Az akadémiai költségvetési szervek magasabb vezető 
beosztású közalkalmazotti álláshelyeire kiírt pályázat 
 

(1) A pályázati kiírásnak kötelezően tartalmaznia kell: 
a) Munkáltató akadémiai költségvetési szerv megne-

vezése, munkavégzés helye, 
b) Betöltendő munkakör (vezetői megbízás) pontos 

megnevezése, 
c) Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 

járó lényeges feladatok, 
d) Benyújtandó pályázat kötelező tartalma (pl. az in-

tézet tudományos programja megvalósítására vo-
natkozó koncepció), 

e) Pályázathoz csatolandó okiratok (különösen a kép-
zettséget, végzettséget igazoló okiratok hiteles má-
solata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány), 

f) Pályázat elnyerésének valamennyi feltétele, 
g) Megbízás időtartama, valamint utalás arra, hogy a 

megbízás legfeljebb a pályázó 70. életévének be-
töltéséig szól, 

h) Pályázat benyújtásának helye és határideje, 
i) Tájékoztatás a pályázat elbírálásának rendjéről, 
j) Pályázat elbírálásának határideje. 

(2) A pályázat akkor tekinthető nyilvánosnak, ha a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes oldalán közzétételre került. 
A kutatóközpontok főigazgatói és a kutatóintézetek 
igazgatói munkaköreire kiírt pályázat közzétételére a je-
len rendelkezés 5. § (3) bekezdésének rendelkezései 
irányadók. 

(3) A gazdasági szervezet vezetői munkakörére vonatkozó 
pályázatot a munkáltató akadémiai költségvetési szerv 
vezetője írja ki, és folytatja le a pályázati eljárást azzal, 
hogy a pályázatot elbíráló bizottságnak tagja az MTA 
Titkárság Pénzügyi Főosztályának vezetője is. 

 
8. § 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelkezésben nem szabályozott kérdésekben a Kjt., 
az Mt., a 2008. évi CV. törvény, az 1994. évi XL. tör-
vény és az Akadémia Alapszabályának vonatkozó ren-
delkezései irányadók. 

(2) E rendelkezés 2009. július 2-án lép hatályba azzal, hogy 
a hatálybalépés időpontjában folyamatban lévő ügyek-
ben e rendelkezésben foglaltak szerint kell eljárni. 

(3) Jelen rendelkezés hatálybalépésével egyidejűleg hatá-
lyukat vesztik: 
– A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és főtit-

kárának 1/2003. (A. É. 8.) MTA együttes szabályzata 
a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott ku-
tatóintézetekben foglalkoztatott magasabb vezető be-
osztású közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói 
jogok gyakorlásáról, 

– A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és főtit-
kárának 2/2008. (A. É. 4.) MTA együttes szabályzata 
a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott ku-
tatást kiegészítő intézeteknél foglalkoztatott magasabb 
vezető, illetve vezető beosztású közalkalmazottakkal 
kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásáról, 

– A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és főtit-
kárának 3/2008. (A. É. 7.) MTA együttes szabályzata 
a kutatóintézeti igazgatók megbízásának kiadásáról. 

(4) E rendelkezés az Akadémiai Értesítőben kerül közzété-
telre, valamint a rendelkezés hatálya alá tartozók számá-
ra a helyben szokásos módon kell kihirdetni és hozzá-
férhetővé tenni. 

 
Budapest, 2009. július 1. 

 
 

Dr. Pálinkás József s. k., 
az MTA elnöke 
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A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán  
foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok  

gyakorlásának szabályozása 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Alapító 
Okiratában foglaltakkal összhangban a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Titkárságán foglalkoztatottakkal kapcsola-
tos munkáltatói jogokról a következők szerint rendelkezem. 

 
1. § 

Szervi, személyi és tárgyi hatály 
 

(1) Szervi hatály: a rendelkezés hatálya a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Titkárságára (a továbbiakban: Titkár-
ság), mint a Magyar Tudományos Akadémia (a további-
akban: Akadémia) köztestületi feladatait szervező, az 
Akadémia kutatóhálózatának és más intézményeinek 
igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és 
ellenőrzési feladatait ellátó közhatalmi költségvetési 
szervre terjed ki. 

(2) Személyi hatály: a rendelkezés hatálya a Titkárságon 
közszolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott köz-
tisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki, és rendelkezése-
it értelemszerűen alkalmazni kell a Titkársággal munka-
jogviszonyban állókra is. 

(3) Tárgyi hatály: a rendelkezés alkalmazásában munkálta-
tói jognak minősül a közszolgálati és munkajogviszony-
nyal kapcsolatos minden olyan jogosítvány, amely a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény (a továbbiakban: Ktv.) és a Munka Törvényköny-
véről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) alapján a munkáltatót illet meg. 

(4) A rendelkezés hatálya nem terjed ki a Titkársággal 
egyéb jogviszonyban (így különösen megbízási, vállal-
kozási stb.) álló személyekre.  

 
2. § 

Munkáltatói jogok gyakorlására jogosult 
 

(1) A Titkárságon közszolgálati vagy munkajogviszony 
keretében foglalkoztatottak vonatkozásában a munkálta-
tói jogok gyakorlására az Akadémia elnöke jogosult. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatói jogok meghatáro-
zott részét az elnök – a jelen rendelkezésben foglaltak 
szerint – az Akadémia főtitkárára, illetve a Titkárság 
vezető megbízású köztisztviselőire ruházza át. Bármely 
átruházott munkáltatói jog delegálását az elnök általános 
jelleggel és egyedileg megszüntetheti, és az érintett 
munkáltatói jogot az Akadémia Titkárságának Alapító 
Okiratában, az Akadémia Alapszabályában és a vonat-
kozó jogszabályokban foglaltak szerint közvetlenül 
gyakorolhatja. 

(3) Amennyiben valamely munkáltatói jog vonatkozásában 
a munkáltatói jog gyakorlására jogosult személyére, 
vagy a jog gyakorlásának szabályaira jogszabály, az 
Akadémia Alapszabálya vagy a Titkárság Szervezeti és 
Működési Szabályzata (SZMSZ) eltérő vagy egyedi 
rendelkezéseket tartalmaz, jelen rendelkezéseket a jog-
szabályi, alapszabályi vagy az SZMSZ-ben foglalt ren-
delkezésekkel összhangban kell alkalmazni. 

3. § 
Alapvető és egyéb munkáltatói jogok meghatározása 

 
(1) A Titkárságon foglalkoztatottak jogviszonya tekinteté-

ben alapvető munkáltatói jogok: 
a) Kinevezés (köztisztviselő besorolása; illetmény és il-

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

b) Vezető megbízása; a vezetői illetménypótlék megál-
lapítása; vezetői megbízás visszavonása. 

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

adományozása. 
e) Közszolgálati jogviszony megszüntetése.  
f) Közszolgálati jogviszony megszűnésének megállapítása. 
g) Felmentés időtartama alatt munkavégzés alóli mente-

sítés. 
h) Végkielégítés – jogszabályban meghatározott – mér-

tékének megállapítása a közszolgálati jogviszony 
felmentéssel történő megszüntetése esetén. 

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

munkáltatót megillető jogok és a munkáltatót terhelő 
kötelezettségek gyakorlása. 

l) Ktv. által meghatározott, a kártérítési eljárásban a 
munkáltatót megillető jogok és a munkáltatót terhelő 
kötelezettségek gyakorlása. 

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

nyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvényben előírt, a munkáltatót megillető jogok 
és a munkáltatót terhelő kötelezettségek gyakorlása. 

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

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

rakozási idő csökkentése. 
c) Teljesítményértékelés és minősítés, továbbá a szak-

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

létesítésének engedélyezése. 
e) Közszolgálati jogviszony megszűnéséről szóló igazo-

lás kiadása. 
f) Jubileumi jutalomra jogosító közszolgálati jogvi-

szonynak minősülő időtartam megállapítása. 
g) Hivatalos külföldi utak bejelentésének, és a helyette-

sítő személy kijelölésének tudomásul vétele. 
h) Jutalmazás feltételrendszerének meghatározása, a ju-

talom összegének meghatározása és a kifizetés enge-
délyezése. 

 
4. § 

Alapvető és egyéb munkáltatói jogok gyakorlása 
 

(1) Az Akadémia elnöke gyakorolja a Titkárság főosztály-
vezetői tekintetében a 3. § (1) bekezdés a), b), c), e), f), 
k), l) pontokban meghatározott – alapvető – munkáltatói 
jogokat: 
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(2) Az Akadémia elnöke jelen rendelkezéssel a főosztály-
vezetőkkel kapcsolatos, az (1) bekezdésben felsoroltakon 
túli alapvető munkáltatói jogokat, valamint a főosztály-
vezetőket érintő egyéb munkáltatói jogokat az Akadémia 
főtitkárára ruházza át. Átruházott hatáskörében eljárva a 
főtitkár teljes körűen jogosult a jelen rendelkezésben, il-
letve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mun-
káltatói jogosítványok gyakorlására. Az Akadémia főtit-
kára az elnök által átruházott munkáltatói jogokat nem 
delegálhatja tovább. 

(3) Az Akadémia elnöke jelen rendelkezéssel a főosztály-
vezető-helyettesek, az osztályvezetők és a nem vezető 
beosztású köztisztviselők vonatkozásában – az (5) be-
kezdésben foglalt kivételekkel – valamennyi munkáltatói 
jogot az Akadémia főtitkárára ruházza át. Átruházott ha-
táskörében eljárva a főtitkár teljes körűen jogosult a jelen 
rendelkezésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott munkáltatói jogosítványok gyakorlására. 
Az Akadémia főtitkára az elnök által átruházott munkál-
tatói jogokat nem delegálhatja tovább. 

(4) A 4. § (1)–(3) bekezdései szerinti munkáltatói jog gya-
korlás a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 
esetén az Elnöki Titkárság munkatársait illetően az el-
nök; a tudományos osztályok titkárai vonatkozásában az 
Akadémia elnöke és az illetékes osztályelnök; a Doktori 
Tanács Titkársága munkatársai tekintetében a Doktori 
Tanács elnöke és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Ku-
ratórium elnöke egyetértésével történik. 

(5) A főosztályvezetők – a Ktv. és az Mt. vonatkozó előírá-
sai alapján, azokkal összhangban – javaslatot tehetnek az 

általuk irányított szervezeti egység munkatársainak illet-
ményére, jutalmazására, címadományozására, kitünteté-
sére; véleményt nyilváníthatnak a máshonnan érkező 
ilyen jellegű kezdeményezésekkel kapcsolatban. A főosz-
tályvezetők a kinevezés szerinti munkakör alapján meg-
határozzák a beosztott munkatársak részletes munkaköri 
feladatait; a szervezeti egységen belül elvégzik a szabad-
ságok időpontjainak egyeztetését, engedélyezik a rendes 
szabadság igénybevételét; értékelik munkatársaik telje-
sítményét, és elvégzik azok minősítését. A főosztályveze-
tő az elnök által átruházott munkáltatói jogokat nem de-
legálhatja tovább. 

(6) Az Akadémia elnöke a közszolgálati jogviszonyban 
állók Ktv. 34/A. §-a szerinti minősítésének eljárási rend-
jét külön szabályzatban határozhatja meg. 

 
5. § 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelkezésben nem szabályozott kérdésekben a Ktv. 
és az Mt. vonatkozó előírásai irányadók. 

(2) E rendelkezés 2009. július 2-án lép hatályba azzal, hogy 
a hatálybalépés időpontjában folyamatban lévő ügyek-
ben az ebben foglaltak szerint kell eljárni. 

 
Budapest, 2009. július 1. 

 
Dr. Pálinkás József s. k., 

az MTA elnöke 
 

 
 

 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 

állásfoglalásai 
a 2009. április 21-én megtartott elnökségi ülésről 

 
 

21/2009. (IV. 21.) számú 
elnökségi állásfoglalás 

Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 
179. közgyűlésének tárgysorozatát az előterjesztésben fog-
laltak szerint elfogadják. 

 
22/2009. (IV. 21.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

Az Elnökség tagjai egyetértenek az Akadémia 2008. évi 
költségvetéséről készült beszámoló Közgyűlés elé terjeszté-
sével, és javasolják a Közgyűlés részére annak elfogadását. 

 
23/2009. (IV. 21.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

1. Az Elnökség tagjai megismerték a 2010. évi költségve-
tési irányelvekről szóló előterjesztést, az abban foglaltakkal 
egyetértenek, és elfogadásra javasolják a Közgyűlésnek. 

2. Az Elnökség tagjai javasolják a Közgyűlésnek, hogy 
adjon felhatalmazást az Akadémia elnökének a 2010. évi 
költségvetési tárgyalások során az irányelvekben foglaltak 
szerint eljárni. 

24/2009. (IV. 21.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

Az Elnökség tagjai megismerték az Akadémia és intéz-
ményei által a társadalmi szervezetek részére nyújtott támo-
gatásokról készített beszámolót, az abban foglaltakat az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadják és javasolják a 
Közgyűlésnek a beszámoló elfogadását. 

 
25/2009. (IV. 21.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

1. Az Elnökség tagjai megtárgyalták az idős akadémiku-
sok otthonának ügyét és egyhangúlag egyetértettek azzal, 
hogy a rendelkezésre álló források nem teszik lehetővé a 
megvalósítást. 

2. Az Elnökség tagjai javasolják a Közgyűlésnek, hogy 
az idős akadémikusok otthonának létesítésére szolgáló 
forrás más irányú felhasználásáról döntsön.  

3. Az Elnökség tagjai egyetértenek azzal a javaslattal, 
hogy a fenti célra félretett összeggel alapozza meg az Aka-
démia vagyongazdálkodását. 
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26/2009. (IV. 21.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

1. Az Elnökség tagjai egyetértenek a Siófok, Szent Lász-
ló utca 165. sz. (hrsz: 3737) alatti, „kivett üdülőépület és 
udvar” megnevezésű, valamint a Szeged, Csalogány utca 
29. (hrsz.: 884/1) alatti ingatlanoknak a Hasznosítható in-
gatlanok jegyzékébe történő felvételével. 

2. Az Elnökség tagjai javasolják a Közgyűlésnek, hogy 
az előterjesztésben foglalt javaslatok szerint hozzanak hatá-
rozatot. 

 
27/2009. (IV. 21.) számú 
elnökségi állásfoglalás 

Az Elnökség tagjai megtárgyalták a Magyar Tudományos 
Akadémia új Alapszabályának és Ügyrendjének tervezetét, 
támogatják annak Közgyűlés elé terjesztését. 

 
28/2009. (IV. 21.) számú 
elnökségi állásfoglalás 

Az Elnökség tagjai megtárgyalták és egyhangúlag elfo-
gadják a Magyar Tudományos Akadémia doktori szabály-
zatának módosítását, támogatják annak Közgyűlés elé ter-
jesztését. 

 
 29/2009. (IV. 21.) számú 

elnökségi állásfoglalás 

1. Az Elnökség tagjai egyetértenek a 2010. évi tagválasz-
tás előkészítéséről szóló javaslat Akadémikusok Gyűlése 
számára készített előterjesztéssel. 

2. Az Elnökség tagjai egyetértenek azzal, hogy a 2010-es 

tagválasztásnál a külső tagok választására ugyanolyan for-
mai és minőségi szabályok vonatkozzanak, mint a hazai 
tagok megválasztására.  

3. Az Elnökség tagjai egyetértenek azzal, hogy a külső 
tagokra vonatkozó ajánlásokat tegyék közzé a Magyar Tu-
domány című folyóiratban. 

4. Az Elnökség tagjai egyetértenek azzal, hogy a 70 év 
alatti külső tagok összlétszáma ne haladja meg a 70 főt, és 
egyetértenek azzal az elvvel, hogy ne határozzanak meg 
osztálykereteket. 

 
30/2009. (IV. 21.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

1. Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 
nemzetközi tagdíjvállalási kötelezettségeiről szóló előter-
jesztést megtárgyalták. 

2. Az Elnökség tagjai a nemzetközi tagdíjvállalási köte-
lezettségekről és azok költségeiről az előterjesztés kilenc 
pontjában meghatározottak, valamint az előterjesztés mel-
lékletében foglaltak szerint döntenek. 

 
31/2009. (IV. 21.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

1. Az Elnökség tagjai a Hidrobiológiai Kutatóközpont, 
valamint a Tiszakutató Intézet létrehozásának feltételeiről 
szóló előterjesztést megismerték és elfogadták. 

2. Az Elnökség tagjai egyetértenek azzal, hogy a 2009. 
májusi Közgyűlés hatalmazza fel az Akadémia elnökét a 
fenti intézmények lehetséges létrehozása koncepciójának 
előkészítésére. 

 
 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
állásfoglalásai 

a 2009. június 23-án megtartott elnökségi ülésről 
 

 
32/2009. (VI. 23.) számú 
elnökségi állásfoglalás 

Az Elnökség tagjai megvitatták és elfogadják a Magyar 
Tudományos Akadémia választott vezetőinek rendelkezési 
jogáról, az akadémiai döntések kiadmányozásának és kihir-
detésének rendjéről szóló elnöki rendelkezés tervezetét.  

 
33/2009. (VI. 23.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 
irányítási-vezetési struktúrájában bekövetkezett változások-
ról, a kapcsolódó szabályozások megalkotásáról szóló elő-
terjesztést megismerték, és az abban foglaltakat tudomásul 
vették. 

 
34/2009. (VI. 23.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

Az Elnökség tagjai megvitatták a Magyar Tudomány fo-
lyóirat pénzügyi helyzetének áttekintéséről szóló előterjesz-

tést és az abban foglaltakat elfogadják a következők szerint:  

1. Az Elnökség tagjai a Magyar Tudomány folyóirat ki-
adási rendszerét a jelenlegi szervezeti rendben elfogadják.  

2. Az Elnökség tagjai javasolják a megállapított, több 
évnyi időtartam alatt keletkezett hiány bázisszintű rende-
zését.  

3. Az Elnökség tagjai javasolják a folyóirat Magyar 
Tudományos Akadémia részére történő terjesztésének 
egységesítését úgy, hogy a terjesztésből a Magyar Posta 
és bármely más terjesztő cég kerüljön kiváltásra. A fel-
használók között nem változik azon kedvezményezetti 
kör, amely a folyóiratot térítésmentesen kapja, de a folyó-
iratok szétosztása a jövőben a tudományos osztályok 
feladatkörébe tartozik.  

4. A folyóirat kiadásával, terjesztésével stb. kapcsolatos 
2010. évi keretszámok meghatározása előtt a folyóirat 
főszerkesztőjének bevonásával felül kell vizsgálni a szer-
kesztőségi munkatársak részére biztosított juttatásokat; az 
új díjazás az Akadémia elnökének engedélyével állapítha-
tó meg. 
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35/2009. (VI 23.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

 
Az Elnökség tagjai támogatják, hogy  

1. az öt alapító szervezet szándéknyilatkozata nyomán, 
valamint a törzstagként 2009. július 1-jéig csatlakozó in-
tézmények szándéknyilatkozata szerint a Magyar Tudomá-
nyos Művek Tára rendszere 2009. július 1-jei hatállyal 
alakuljon meg.  

2. az MTMT működtetésének feltételeit a Kutatásszerve-
zési Intézetben 2009. július 1-jével létrehozandó Koordiná-
ciós Iroda biztosítja. Az Iroda szervezeti és működési sza-
bályzatának tervezetét 2009. július 15-ig el kell készíteni, 
és jóváhagyásra az MTA elnökéhez felterjeszteni.  

3. az MTMT 2010. január 1-jétől kezdi meg szolgáltatásait. 
4. a Kutatásszervezési Intézet 2009. szeptember 30-ig el-

készíti az együttműködő intézetek együttműködési szerző-
dés-tervezetét.  

5. az MTA felajánlja az MTMT részére a KPA jelenlegi 
MyCite szoftverének használatát. Az Akadémia és intézmé-
nyei tulajdonában lévő adatok azzal a feltétellel kerülnek az 
MTMT használatába, hogy minden MTMT-be kapcsolódó 
együttműködő saját publikációs adatait hasonló feltételek-
kel az MTMT rendelkezésére bocsátja.  

6. az MTA az MTMT működésének megkezdését egy-
szeri, 8 millió forint hozzájárulással segíti, a szoftverfej-
lesztés és az új feladatok 2009. második félévi költségének 
fedezésére.  

7. az MTA a továbbiakban nem kíván egyoldalúan több-
letforrást biztosítani az MTMT céljaira. Gesztor szervezet-
ként elvárja, hogy az MTMT 2010-től önfenntartó módon 
működjön. 

 
36/2009. (VI. 23.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

 
Az elnökség tagjai a 2010. évi tagválasztás elindításáról 

szóló tájékoztatót megismerték és tudomásul vették. 
 

37/2009. (VI. 23.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

 
1. Az elnökség tagjai megismerték és jóváhagyják a Dok-

tori Tanács Eljárási Szabályzatát és Ügyrendjét, valamint 
annak VI. mellékletét, amely a VI. osztály ügyrendjét és 
követelményrendszerét tartalmazza. 

2. Az elnökség tagjai az Ügyrend I., III., IV., V., VII., 
VIII., IX., X. és XI. mellékletéhez kapcsolódóan felkérik az 
érintett osztályokat, hogy osztályüléseken tárgyalják meg az 
ügyrend végső verzióját, és az osztály által jóváhagyott 
ügyrendet szeptember 30-ig terjesszék fel a Doktori Tanács 
elnökéhez. 

3. Az elnökség tagjai a II. osztályra vonatkozó II. mellék-
lethez kapcsolódóan felkérik az osztályt, hogy június 30-ig 

az ügyrendre és a követelményrendszerre vonatkozó mun-
kaanyag a többi osztályéhoz hasonló formában készüljön el.  

4. Az Elnökség tagjai kérik, hogy a doktori követelmény-
rendszerek osztályonként egységes szerkezetben kerüljenek 
közzétételre. Ezért felkérik a II., III., IV., VII., VIII., IX. és 
XI. osztályt, hogy követelményrendszerük a Doktori Tanács 
által meghatározott szerkezetben készüljön el. 

5. Az Elnökség tagjai egyetértenek a doktori eljárás ez 
évi ügymenetére tett javaslattal, amely szerint a kérelmek 
beadása idén decemberben történik elektronikus úton. A 
kérelmek beadásának feltétele, hogy a kérelmező 
tudománymetriai adatai szerepeljenek a Köztestületi Publi-
kációs Adattárban (2009. január 1-től Magyar Tudományos 
Művek Tárában) A publikációk és hivatkozások megítélé-
sében érvényesített szempontrendszer kialakítása a tudomá-
nyos osztályok által meghatározott módon történhet. 

6. Az Elnökség tagjai egyetértenek azzal, hogy a Doktori 
Tanács október 16-i és az MTA Elnöksége október 27-i 
jóváhagyása nélküli osztályügyrendek esetén az adott tu-
dományos osztályokról decemberben nem fogadható be 
doktori kérelem. 

 
38/2009. (VI. 23.) számú 
elnökségi állásfoglalás 

 
Az Elnökség tagjai köszönettel tudomásul vették a Fiatal 

Kutatók Testületének munkájáról szóló tájékoztatót. 
 

39/2009. (VI. 23.) számú 
elnökségi állásfoglalás 

 
Az elnökség tagjai a Magyar Tudomány Ünnepe 2009. 

évi rendezvényéről szóló tájékoztatót megismerték, és az 
abban foglaltakat tudomásul vették. 

 
40/2009. (VI. 23.) számú 
elnökségi állásfoglalás 

 
Az elnökség tagjai a World Science Forum 2009. évi 

rendezvényéről szóló tájékoztatót megismerték, és az abban 
foglaltakat tudomásul vették. 

 
41/2009. (VI. 23.) számú 
elnökségi állásfoglalás 

 
Az Elnökség tagjai megvitatták, és tudomásul vették a 

Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának 2009. II. 
félévi munkatervéről szóló tájékoztatást. 

 
42/2009. (VI. 23.) számú  
elnökségi állásfoglalás 

 
Az Elnökség tagjai a vezetői ülések rendjéről szóló tájé-

koztatót megismerték és elfogadták. 
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Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
2009. április 20-i ülésének (AKT 3/2009) 

állásfoglalásai 
 

 
Napirend: 

1. Igazgatói pályázat véleményezése. (Etnikai-nemzeti 
Kisebbségkutató Intézet) 

2. Az MTA 2010. évi költségvetési koncepciója. 
3. Előzetes tájékoztató a kutatóintézetek 2008. évi tudo-

mányos tevékenységéről. 
4. A Kuratóriumok 2008. évi tevékenysége. 
5. A kormánytájékoztató egyes, intézeti részeinek vitája. 
6. Javaslat a fiatal kutatói álláshelyek elosztására. 
 

AKT 1/3/2009. (04. 20.) állásfoglalás: 
Az Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (EnKI) 

igazgatói feladatkörének pályázati felhívására egy pályázat 
érkezett, Tóth Ágnesé, aki az EnKI jelenlegi igazgatóhe-
lyettese. Az AKT a pályázatot részletesen megvitatta. A 
támogató hozzászólások alapján, valamint a pályázó eddigi 
munkásságának ismeretében az a vélemény alakult ki, hogy 
Tóth Ágnes alkalmas az igazgatói feladatkör ellátására. 

Az AKT az Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet igaz-
gatói feladatkörének ellátására 24 igen és 2 nem szavazat 
mellett Tóth Ágnes megbízását javasolja. A megbízás ja-
vasolt időtartama 3 év.  
 

AKT 2/3/2009. (04. 20.) állásfoglalás: 
Szamkó Józsefné tájékoztatást adott a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia 2010. évi költségvetési irányelveiről. Az 
irányelveket az Akadémia elnöke terjeszti a Közgyűlés elé. 

Az AKT ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
„Előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia 2010. évi 
költségvetési irányelveiről” című dokumentumot azzal, hogy 
azon az AKT által javasolt változtatásokat végezzék el. A tu-
dományos könyvkiadásra előirányzott keret felhasználása 
folyóirat-kiadásra is vonatkozzon. A támogatás mértéke 100 
millió forintra emelkedjen. A könyvtár és a könyvkiadás fej-
lesztése sor összege 250 millió forintra módosuljon. 

AKT 3/3/2009. (04. 20.) állásfoglalás: 
Banczerowski Januszné tájékoztatást adott az MTA kuta-

tóintézeteinek 2008. évi tevékenységéről. Az AKT áttekin-
tette a kutatóintézetek 2008. évi tevékenységéről szóló 
beszámolók alapján készített gyorsjelentést, illetve a kutató-
intézetek tevékenységét bemutató, számszerűsíthető muta-
tók alakulását.  

Az AKT egyhangúlag elfogadta a kutatóintézetek 2008. 
évi tudományos tevékenységéről szóló gyorsjelentést. 
 

AKT 4/3/2009. (04. 20.) állásfoglalás: 
Az AKT a Kuratóriumok 2008. évi tevékenységéről szóló, 
előzetesen írásban benyújtott beszámolókat egyhangúlag 
elfogadta. 
 
AKT 5/3/2009. (04. 20.) állásfoglalás:  
Az MTA kutatóintézetei, a 2008. évi tevékenységükről 

szóló beszámoló keretében a Kutatóintézeti Főosztály web-
lapjára benyújtották a Kormánytájékoztatóhoz készített, 
kiemelkedő eredményeiket bemutató, tömör összeállítást. 
Az AKT áttekintette a kutatóintézetek, valamint a támoga-
tott kutatóhelyek fontosabb eredményeit, amelyek a Kor-
mánytájékoztató szakmai részének alapját képezik. 

 
AKT 6/3/2009. (04. 20.) állásfoglalás:  
2009. évben 120 fiatal kutatói álláshely odaítélésére 

nyújtott lehetőséget az MTA vezetése. Az álláshelyek el-
osztására a tudományterületi ajánlásokat az AKT határozta 
meg, amelynek alapján a Kuratóriumok tettek javaslatot a 
kutatóhelyeknek történő odaítélésre, a benyújtott kutatási 
témák figyelembevételével.  

Az AKT a Kuratóriumok állásfoglalásainak megfelelően 
terjeszti javaslatát a fiatal kutatói álláshelyek odaítélésére 
az MTA elnöke elé. 

 
 

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
2009. május 25-i ülésének (AKT 4/2009) 

állásfoglalásai 
 

 
Napirend: 

1. Az Akadémiai Törvény módosításából eredő változá-
sok megbeszélése. 

2. Tájékoztató a kutatóintézetek ötéves felülvizsgálatá-
nak menetéről. 

3. Egyebek. 
 

AKT 1/4/2009. (05. 25.) állásfoglalás: 
Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (továbbiakban 

AKT) áttekintette az Akadémiai Törvény módosításából 
következő változásokat, valamint megvitatta az MTA 2009. 

májusi Közgyűlésén jóváhagyott Alapszabálynak és Ügy-
rendnek az AKT-t érintő paragrafusait, különös tekintettel a 
folyamatban lévő, illetve a soron következő sürgős felada-
tokra. Az AKT neve a törvénymódosítás után Akadémiai 
Kutatóintézetek Tanácsa elnevezésre változott. A korábban 
kuratórium elnevezéssel működő bizottságok az új szakbi-
zottságok létrejöttéig ellátják a szükséges szakbizottsági 
feladatokat. A hatályos törvényben új elnevezéssel nevesí-
tett Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának titkári feladatait 
az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának vezetője 
látja el. A szakbizottsági teendőket ellátó testületek titkári 
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feladatait a Kutatóintézeti Főosztály munkatársai látják el. 
A Kutatóintézeti Főosztály az AKT rendelkezésére bo-

csátotta a kutatóintézeti igazgatói pályázatokkal kapcsolatos 
eljárásrend hatályos törvényi rendelkezéseit, a tudományte-
rületi szakbizottságok, valamint az intézeti külső tanácsadó 
testületek létrehozásának szabályait, illetve az AKT ügy-
rendjének előkészítésére vonatkozó előírásokat.  

Németh Tamás főtitkár javasolta, hogy az AKT a sürgős 
teendők előkészítéséhez a három tudományterületről egy-
egy képviselőt jelöljön ki, akik az AKT következő ülésére 
koncepciót készítenek a feladatok végrehajtására.  

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (továbbiakban 
AKT) egyhangúlag elfogadta, hogy Kőmíves Tamás, Lo-
vas Rezső és Somfai László az élettudományi, a matema-
tika és természettudományi, valamint a társadalomtudo-
mányi terület képviseletében az AKT következő, 2009. jú-
nius 15-i ülésére dolgozzon ki koncepciót a soron követ-
kező feladatok végrehajtására, a szakbizottságok, vala-
mint intézeti külső tanácsadó testületek létrehozásával 
kapcsolatos teendőkre, illetve az ügyrend elkészítésére 
vonatkozóan. 
Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy az AKT titkári fel-
adatait az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának 
vezetője lássa el. 
Az AKT egyhangúlag elfogadta, hogy a három tudomány-
területi szakbizottság feladatait, azok létrejöttéig, az Aka-
démiai Törvény módosítása előtt kuratórium elnevezéssel 
működő bizottságok lássák el. A bizottságok titkári teen-
dőit az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának 
munkatársai látják el. 
 

AKT 2/4/2009. (05. 25.) állásfoglalás: 
Banczerowski Januszné tájékoztatást adott arról, hogy a 

kutatóintézetek 2003-2007. évi, ötéves tevékenységének 

értékelését a „peer review” bizottságok határidőre elvégez-
ték, és elkészítették értékelő jelentésüket. A bizottságok 
rendelkezésére állt az intézeti tevékenységet bemutató éves 
beszámolók anyaga, az intézetek önértékelése, valamint a 
Kutatóintézeti Főosztály által a számszerűsíthető paraméte-
rek alapján éves bontásban elkészített excel táblázatok, 
radar- és oszlopdiagramok. A „peer review” bizottságok a 
háttéranyagok áttanulmányozása mellett intézetlátogatások 
során személyesen is tájékozódtak a kutatóintézetek tevé-
kenységéről. Értékelő jelentésüket megvitatják és vélemé-
nyezik a tudományos osztályok és az AKT tudományterületi 
szakbizottsági feladatait ellátó bizottságok. A „peer review” 
bizottságok jelentése a testületi véleményekkel együtt kerül 
az AKT elé. 

Az AKT a tájékoztatót elfogadta. 
 

AKT 3/4/2009. (05. 25.) állásfoglalás: 
Az AKT a jogszabályi változások figyelembevételével 

áttekintette az intézeti SZMSZ-ek jóváhagyásának kérdését. 
A jogszabályi változások következtében a kutatóintézeti 
SZMSZ-eket is módosítani szükséges. A törvényi változá-
sok vonzatainak áttekintése után a változtatásokra előrelát-
hatólag 2009. negyedik negyedévében kerülhet sor.  

Az AKT elé került jóváhagyásra az MTA Közgazdaság-
tudományi Intézetének SZMSZ-e. Az AKT úgy foglalt 
állást, hogy az Intézetnek a szükséges véleményezések után 
már benyújtott SZMSZ-ét jóváhagyja. 

 
Az AKT egyhangúlag elfogadta az MTA Közgazdaságtu-
dományi Intézetének Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 

 
 

 
 

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 
2009. június 15-i ülésének (AKT 5/2009) 

állásfoglalásai 
 

 
Napirend: 

1. A támogatott kutatóhelyek félidős értékelése. 
2. A szakbizottságok, valamint az intézeti külső tanács-

adó testületek létrehozásával kapcsolatos teendők. Az 
ügyrend elkészítésére vonatkozó javaslat. 

 
AKT 1/5/2009. (06. 15.) állásfoglalás: 

Banczerowski Januszné tájékoztatta az Akadémiai Kuta-
tóintézetek Tanácsát, hogy az Akadémia vezetése a 2007-
2011 közötti kutatási ciklusra a támogatott kutatócsoporti 
pályázatot oly módon írta ki, hogy az első két év eltelte után 
értékelni kell a csoportok munkáját. Minden kutatócsoport 
munkáját két, az Akadémia vezetése által felkért bíráló 
értékelte. Az elvégzett teljesítményértékelés során a bírálók 
azt vizsgálták, hogy a kutatócsoportok saját vállalásaikat 
időarányosan, megfelelő színvonalon teljesítették-e, vagy 
van-e lemaradás a vállalt feladatokhoz képest. Az opponen-
sek ennek alapján tettek javaslatot a támogatás folytatására.  

A főtitkár a három tudományterületről felkért egy-egy 
AKT tagot (Buka Ágnest, Patthy Lászlót és Veres Andrást), 
hogy a bírálói vélemények és a kutatóhelyek beszámolói 
alapján alakítsák ki javaslatukat a kutatóhelyek további 
támogatásáról az AKT számára. Buka Ágnes foglalta össze 
a felkért referálók véleményét, amely megegyezett a bírálók 
javaslatával, miszerint mind a 79 kutatócsoport kapja meg a 
ciklus végéig a támogatást. Kiemelte, hogy a kutatócsopor-
tok többségének publikációs tevékenysége a vizsgált 2007-
2008-as időszakban kiemelkedő volt. Hozzátette, hogy az 
egyes kutatói műhelyek szakmai színvonalában különbsé-
gek vannak, de a vállalt feladatoknak és a kitűzött követel-
ményeknek mindegyik megfelelt.  

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa egyhangúlag ja-
vasolta a 2007-ben megkezdett kutatási ciklusban műkö-
dő 79, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott 
kutatóhely támogatásának 2011-ig, a ciklus végéig tör-
ténő fenntartását 
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AKT 2/5/2009. (06. 15.) állásfoglalás: 
Az AKT 2009. május 25-i ülésén Lovas Rezső, Kőmíves 

Tamás és Somfai László felkérést kapott arra, hogy a Kuta-
tóintézeti Főosztály közreműködésével dolgozzon ki kon-
cepciót az új összetételű AKT szakbizottságainak felállítá-
sára, illetve tegyen javaslatot az AKT ügyrendjére. 

Kőmíves Tamás ismertetve a bizottság álláspontját el-
mondta, hogy az ügyrend megalkotása a sürgetőbb feladat, 
mert a jelenleg hatályos Ügyrend 2009. október 3-án hatá-
lyát veszti. Az új AKT elé az első ülésen, mely előrelátható-
lag 2009. október 5-én lesz, elfogadásra előkészített sza-
bályzatot kell terjeszteni. Erre vonatkozóan az ad hoc bi-
zottság a következő ütemtervet javasolja: a Kutatóintézeti 
Főosztály előkészíti az ügyrendre vonatkozó javaslatot, 
amelynek belső egyeztetésére 2009. szeptember 4-ig kerül 
sor. A dokumentumot előzetesen megkapják az új AKT 
tagjai 2009. szeptember 15-ig történő véleményezésre. A 
javaslatok figyelembevételével pontosított ügyrendtervezet 
az új AKT első ülésének meghívójával együtt kerül kikül-
désre az AKT tagjainak.  

A szakbizottságok létrehozásával kapcsolatosan az új 
AKT első ülésén vitatják meg a koncepciót. Ennek elfoga-
dása után kerül sor a személyi javaslatok kialakítására, 
amelyet az AKT novemberi ülésén hagy jóvá. 

Az AKT egyhangúlag elfogadta a Lovas Rezső, Kőmíves 
Tamás és Somfai László által alkotott ad hoc bizottság 
javaslatát az AKT új ügyrendje kidolgozásának meneté-
re, valamint a szakbizottságok létrehozásának ütemtervé-
re vonatkozóan. 
 
 

 
KÖZLEMÉNYEK 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím  
adományozásáról 

 
FARAGÓ ISTVÁN 

„Numerical Treatment of Linear Parabolic Problems” 
című munkája alapján, 

 
HERMANN RÓBERT 

„Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei” című munkája 
alapján, 

 
KÁROLYI GYULA 

„Algebraic and Combinatorical Methods in the Theory of 
Set Addition” című munkája alapján, 

 
NAGYNÉ FÓNAGY ADRIEN 

„Új eredmények a rovar-neuropeptid kutatásban: Izolálá-
sok, meghatározások és hatásmechanizmusok” című 
munkája alapján, 

 
RUSZINKÓ MIKLÓS 

„Extremal Problems from Coding Perspective 
(Extremális Problémák Kódolási Nézőpontból)” című 
munkája alapján, 

SÁRKÖZY GÁBOR 
„A Regularitási Lemma-Nagyítási Lemma módszer és al-
kalmazásai” című munkája alapján, 

 
VALUCH TIBOR 

„Magyar hétköznapok. A mindennapi élet változásának 
néhány jellegzetessége Magyarországon a szocialista kor-
szakban” című munkája alapján, 

 
VESZPRÉMY LÁSZLÓ 

„Árpád-kori történeti elbeszélő források (11–13. század) 
nyugat-európai kapcsolatai” című munkája alapján, 
 

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet. 
 
 
 

 
FOGADÓÓRÁK 

 
 
Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnö-

ke minden hónap első hétfőjén 16–17 óra között – előzetes 
bejelentkezés alapján (tel.: 331-9353) – fogadóórát tart. Az 
Akadémia köztestületi tagjainak más időpontokban is ren-
delkezésére áll. 

 
_________________ 

 
 
Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtit-

kára minden hétfőn 15:30–17:00 óra között – előzetes beje-
lentkezés alapján (tel.: 269-0114) − fogadóórát tart. Az 
Akadémia köztestületi tagjainak más időpontokban is ren-
delkezésére áll. 
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