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A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény,
a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya
és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

Tv. = Akadémiai törvény
Asz. = Alapszabály
Ü. = Ügyrend

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény1,

a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya
és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

(Az Akadémiáról szóló törvényt az Országgyûlés 1994. március 28-i ülése,

az Alapszabályt az Akadémia 1994. októberi, rendkívüli közgyûlése,

 az Ügyrendet az Akadémia 1995. májusi, CLVI., rendes közgyûlése

 fogadta el.)

A Magyar Tudományos Akadémiát a nemzet a ma-
gyar nyelv ápolására, a tudomány szolgálatára hozta
létre.

Jogos társadalmi igény, hogy a magyar tudomá-
nyosság nagy múltú nemzeti intézményének mûködési
és tevékenységi szabadsága � a tudományt mûvelõ és
képviselõ más intézmények autonómiáját nem csorbítva
� önkormányzati jogainak törvényi megerõsítésével
kiszélesedjék, belsõ életének demokratizmusa erõsöd-
jék.

Ennek érdekében az Országgyûlés a következõ tör-
vényt alkotja:

A Magyar Tudományos Akadémia jogállásáról

Tv. 1. §
(1) A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:

Akadémia) önkormányzati elven alapuló, jogi sze-
mélyként mûködõ köztestület. Köztestületként a tu-
domány mûvelésével, támogatásával és képviseleté-
vel kapcsolatos közfeladatokat lát el.

Asz. 1. §
(1) Az Akadémia olyan köztestület, amelynek fõ feladata a

tudomány mûvelése, a tudomány eredményeinek ter-
jesztése, a kutatások támogatása, elõsegítése. Az Aka-
démia véleményt nyilvánít a hazai tudomány és a társa-
dalmi élet alapvetõ kérdéseiben.

Ü. 1.
A tudomány országos alapvetõ kérdéseiben és a társadalmi
élet átfogó problémáiban az Akadémia köztestületi szervei
(a közgyûlés, az elnökség, a tudományos osztályok, a bi-
zottságok), valamint az akadémiai intézetek saját elhatáro-
zásból vagy felkérésre véleményüket nyilvánítják. A tudo-
mányos osztályok, bizottságok és az akadémiai intézetek
véleményét tájékoztatásul meg kell küldeni az Akadémia
elnökének.
                                                          
1 Kihirdetve: 1994. IV. 26-án.

 (2) Az Akadémia feladatai közé tartozik, hogy részt ve-
gyen a tudományos kutatások országos szervezésében, a
magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak erõsítésé-
ben, segítse elõ a tudományos élet alkotmányos szabad-
ságának, a tudományos közélet tisztaságának és demok-
ratizmusának érvényesülését, mozdítsa elõ a kutatók
megbecsülését, a szellemi munkának és alkotásnak, va-
lamint a tudomány értékeinek az elismerését, támogassa
a tudomány ifjú mûvelõinek és a kiemelkedõ tudású
egyetemi hallgatóknak a tudományos tevékenységét, és
� lehetõségei szerint � gondoskodjék tagjai munka- és
életfeltételeinek javításáról.

Asz. 2. § Az Akadémia székhelye Budapest.

(2) E köztestületet a 9. § szerinti akadémikusok, vala-
mint a tudomány olyan más képviselõi alkotják,
akik tudományos fokozattal rendelkeznek, és tudo-
mányos tevékenységükkel a magyar tudomány fel-
adatainak megoldásában részt vesznek.
A köztestület nem akadémikus tagjai jogaikat � a
jelen törvényben és az Akadémia Alapszabályában
meghatározott módon � képviselet útján gyakorol-
ják.

Asz. 3. §
(1) Az akadémikusok az Akadémia hazai és külföldi tagjai.

Akadémikussá az válik, akit � elõzetes egyetértés alap-
ján � az Akadémia hazai rendes és levelezõ tagjai aka-
démikussá választanak.

(2) A Magyarországon szerzett vagy honosított tudomá-
nyos fokozattal rendelkezõ személyek közül azok vál-
nak a köztestület tagjává, akik az Akadémia szakterület
szerint illetékes tudományos osztályának bejelentik,
hogy a köztestület tagjai kívánnak lenni, vállalják a
köztestületi tagsággal járó feladatokat és nyilatkoznak
arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
törvényben meghatározott feltételeknek eleget tesznek
(a továbbiakban: doktorok).

Ü. 2.
A köztestületbe jelentkezés írásban, az osztálytitkárságokon
történik. A jelentkezõ nyilatkozata tartalmazza a születési
évet, a tudományos fokozat vagy doktori cím adatait
(megnevezés, szakterület, megszerzés dátuma), a tudo-
mányterületnek megfelelõ MTA tudományos osztály megje-
lölését, a tevékenységnek megfelelõ akadémiai bizottság
megnevezését, tudományos testületi tisztségét, munkahely
megnevezését és címét, valamint lakáscímét.

Ü. 3.
 A központi nyilvántartás megszervezése az Elnökségi Tit-
kárság, valamint az MTA Kutatás- és Szervezetelemzõ
Intézet együttes feladata.
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(3) A köztestület tagjait � tudományterületi, tudományági
és tudományos bizottsági besorolásuk feltüntetésével �
az Akadémia a köztestületi tagok jegyzékében nyilván-
tartja. Megalapozott szakmai indokok alapján a besoro-
lás megváltoztatható.

Tv. 2. §
(1) Az Akadémia mint köztestület mûködését, a hazai

tudományos kutatást, valamint az akadémiai kuta-
tóhelyek szakmai tevékenységét közvetlenül érintõ
jogszabály elõkészítésekor az Akadémia véleményét
ki kell kérni.

(2) Az Akadémia az Országgyûlés vagy a Kormány
kérésére a tudomány, a társadalom és a gazdaság
kérdéseiben véleményt nyilvánít.

Az Akadémia feladatairól

Tv. 3. §
(1) Az Akadémia joga és kötelezettsége, hogy

a) támogassa a tudományok mûvelését és a tudomá-
nyos kutatások végzését; támogassa a tudomá-
nyos könyv- és folyóiratkiadást;

b) õrködjék a tudományos közélet tisztaságán, a tu-
dományos kutatás és véleménynyilvánítás sza-
badságán;

c) rendszeresen értékelje a tudományos kutatás
eredményeit, szorgalmazza és segítse azok közzé-
tételét, terjesztését és felhasználását;

d) feladatainak megfelelõ körben képviselje a ma-
gyar tudományt a hazai közéletben és a nemzet-
közi tudományos fórumokon.

(2) Az Akadémia
a) a tudományok mûvelésére kutatóintézeteket, va-

lamint feladatainak ellátására egyéb intézmé-
nyeket (könyvtár, levéltár, informatikai rendszer
stb.) létesít és tart fenn, e tevékenysége keretében
más szervezeteket is támogat, tudományos prog-
ramokat szervez;

b) a tudományos szakmai követelmények hatéko-
nyabb érvényesítése érdekében az Alapszabály-
ban meghatározott módon tudományos osztályo-
kat, illetve tudományos bizottságokat szervez;

c) kapcsolatot tart tudományos társaságokkal; tu-
dományos kongresszusokat, üléseket szervez;

d) a tudományterületek fejlesztése érdekében pályá-
zatokat ír ki; pályadíjakat ítél oda;

e) más államok tudományos intézményeivel, tudo-
mányos szervezeteivel kapcsolatokat tart fenn,
megállapodásokat köt;

f) �Magyar Tudományos Akadémia Doktora� tu-
dományos címet adományozhat; e tudományos
cím adományozásának feltételeit az Akadémia
szabályzatban állapítja meg;

g) a felsõoktatási intézményekkel kötött megállapo-
dás alapján közremûködhet az oktatásban és a
doktori (PhD) képzésben.

(3) Az Akadémia elnöke kétévenként beszámol az Or-
szággyûlésnek az Akadémia munkájáról, valamint a
magyar tudomány általános helyzetérõl.

(4) Az Akadémia elnöke évente tájékoztatja a Kor-
mányt az Akadémia munkájáról.

Asz. 4. §
Az Akadémia elnökének vezetésével az alelnökök, illetõleg
a fõtitkár szervezik meg az Országgyûlésnek elõterjeszten-
dõ beszámoló és a Kormánynak benyújtandó tájékoztató
elkészítését. A beszámoló és a tájékoztató összeállítását a
köztestület tagjai és a titkársági szervezet a felkérésnek
megfelelõen adatok szolgáltatásával, elemzések készítésé-
vel, más munka végzésével segítik.

Tv. 4. §
(1) Az Akadémia � feladatai ellátása során � együttmû-

ködik a felsõoktatás és a tudományos kutatás más
intézményeivel, a minisztériumokkal és országos ha-
táskörû szervekkel. Képviselteti magát a Felsõokta-
tási és Tudományos Tanácsban.

Asz. 5. §
A felsõoktatási intézményekkel történõ együttmûködés
elõsegítésére az Akadémia a Magyar Rektori Konferenciá-
val közös bizottságot mûködtet (Athenaeum Bizottság). A
bizottságban a Rektori Konferencia és az Akadémia azonos
számú taggal képviselteti magát. A közgyûlés az Akadémia
képviseletére tudományos osztályonként egy tagot választ
háromévi idõtartamra. A megbízás egyszer megújítható.

(2) Az Akadémia törvényben rögzített feladatai ellátá-
sához szükséges adatokat önkéntes adatszolgáltatá-
son alapuló saját adatgyûjtés és más szervektõl való
adatátvétel útján szerzi be. Személyes adat átvételé-
re csak az érintett személy elõzetes hozzájárulásával
kerülhet sor.

Az Akadémia vagyonáról és gazdálkodásáról

Tv. 5. §
(1)2 E törvény mellékletében szereplõ, állami tulajdon-

ban lévõ ingatlanok, az azokban elhelyezett intéz-
mények mûködéséhez szükséges tárgyi eszközök és
egyéb vagyontárgyak tulajdonjogát az Akadémia e
törvény hatálybalépésével egyidejûleg megszerzi
(törzsvagyon).

(2)-(4)3

Asz. 6. §
(1) Az Akadémia részben maga, részben kutatóintézetei,

intézményei és szervezetei útján gyakorolja a rábízott
vagyontárgyakra vonatkozó jogait. A közgyûlés � a fõ-
titkárnak az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa által
adott vélemény figyelembevételével elõterjesztett javas-
lata alapján � hozzájárulhat ahhoz, hogy az Akadémia
jogainak egy részét a kutatóintézetekre átruházza.

(2) A közgyûlés a fõtitkár által � az akadémiai törvénynek
megfelelõen a Vagyonkezelõ Kuratórium és a rábízott
vagyon tekintetében az Akadémiai Kutatóhelyek Taná-
csának hozzájárulásával � elõterjesztett javaslat alapján

                                                          
2 Módosította: a 2007. évi CVI. tv. 58. § (1) bek. e) pont.
3 Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CVI. tv. 58. § (1) bek. e) pont.  Lásd

még: 2007. évi CVI. tv. 69. § (1)-(2) bek.
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meghatározza azokat az elveket, amelyek szerint a kuta-
tóintézetek és az Akadémia egyéb önálló jogi személyi-
séggel rendelkezõ szervezetei, intézményei használhat-
ják az Akadémia tulajdonában lévõ és az Akadémiára
rábízott, a mûködésükhöz szükséges, meghatározott ér-
tékhatár feletti vagyontárgyakat és rendelkezhetnek
azokkal.

Asz. 7. §
Az Akadémia és szervezetei a gazdálkodási tevékenység
során, gazdasági társaságok alapításánál és gazdasági társa-
ságban való részvételnél az Akadémia közfeladatai szolgála-
tának, az akadémiai vagyon megõrzésének és gyarapításának
követelményét szem elõtt tartva járnak el. A gazdálkodásnak
és a gazdasági társaságok alapításának, a gazdasági társaság-
ban való részvételnek az elveit a közgyûlés határozza meg a
fõtitkárnak � a Vagyonkezelõ Kuratórium, valamint a rábí-
zott vagyon vonatkozásában az Akadémiai Kutatóhelyek
Tanácsa véleményével együtt elõterjesztett � javaslata alap-
ján.

Tv. 6. §
Az Akadémia a központi költségvetésben önálló fejezet,
melyen belül az akadémiai kutatóintézetek költségveté-
se a 21. § (1) bekezdésében meghatározott tudományte-
rületenként önálló címeket alkot.
Ezek elõirányzatai az Országgyûlés jóváhagyása nélkül
év közben nem csoportosíthatók át.

Tv. 7. §
Az Akadémia vagyonának egyéb forrásai:
(1) Az Akadémia mûködésébõl, valamint vagyonának

hasznosításából eredõ jövedelem.
(2) Az Akadémia mûködésének és fejlesztésének elõsegí-

tésére tett alapítványok, adományok, támogatások.

Tv. 8.4 §
(1) Az Akadémia feladatainak ellátása érdekében va-

gyonával önállóan gazdálkodik. A 6. és 7. §-ban
megjelölt források keretei között költségvetését
maga határozza meg.

(2) Az Akadémia feladataihoz igazodóan � a hatályos
jogszabályok keretei között � saját hatáskörében
állapítja meg egyes szervezeteinek gazdálkodási
formáit, választja meg a kutatástámogatás mód-
jait. A nem gazdasági társaságként mûködõ szer-
vezetekre a központi költségvetési szervekre vo-
natkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

(3) Az Akadémia, kapcsolódva az államháztartás
rendjéhez, biztosítja a központi költségvetés ter-
vezéséhez és az annak végrehajtásáról szóló be-
számolóhoz szükséges információkat.

Asz. 8. §
Az Akadémia kutatóintézetei és egyéb költségvetési intéz-
ményei, valamint a támogatott kutatóhelyek vagy központ-
jaik biztosítják az Akadémiának a maguk területérõl a költ-
ségvetés tervezéséhez és a költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolóhoz szükséges információkat.
                                                          
4 Módosította: a 2007. évi CVI. tv. 58. § (1) bek. e) pont.

(4) Az Akadémia gazdálkodását az Állami Számvevõ-
szék ellenõrzi.

Az akadémikusok

Tv. 9. §
(1) Az akadémikusok körét rendes és levelezõ, valamint

külsõ, illetõleg tiszteleti tagok alkotják.

Asz. 9. §
(1) Hazai akadémikusok az Akadémia levelezõ tagjai és

rendes tagjai.
(2) Levelezõ taggá az a magyar állampolgár választható

meg, aki a Magyar Tudományos Akadémia doktora
címmel vagy az Akadémiai Törvény 28. §-a alapján az-
zal egyenértékûnek minõsített tudományos fokozattal
rendelkezik, és aki tudományát elismerten és különösen
magas színvonalon, alkotó módon mûveli.

(3) Rendes taggá az a levelezõ tag választható meg, aki
levelezõ tagságának elnyerése óta jelentõs tudományos
eredményeket ért el.

(4) Minden hazai akadémikus az Akadémia valamelyik
osztályába és valamelyik tudományos bizottságába tar-
tozik.

Ü. 4.
A hazai akadémikus ahhoz a tudományos osztályhoz tarto-
zik, amely õt levelezõ vagy rendes tagságra jelölte.

Asz. 10. §
(1) Külföldi akadémikusok az Akadémia külsõ tagjai és

tiszteleti tagjai.
(2) Külsõ taggá az a tudós választható, aki külföldön él,

nem magyar állampolgár, de magát magyarnak vallja,
tudományát elismerten és különösen magas színvona-
lon, alkotó módon mûveli, és szoros kapcsolatot tart a
magyar tudományos élettel.

(3) Tiszteleti taggá az a külföldön tevékenykedõ tudós
választható, aki szaktudományát nemzetközileg kiemel-
kedõ színvonalon mûveli, és aki a magyar tudomány
különleges megbecsülésére tarthat számot.

Ü. 5.
A külföldi akadémikus ahhoz a tudományos osztályhoz
tartozik, amely õt külsõ vagy tiszteleti tagságra jelölte.

(2) Az akadémikusokat a hazai rendes, illetõleg levelezõ
tagok választják soraik közé.

Asz. 11. §
Az akadémikusok gyûlése szabályzatban határozza meg az
akadémikussá választás eljárási szabályait.

Ü. 6.
Az akadémikusok gyûlését a hazai akadémikusok, valamint
az Akadémia külsõ és tiszteleti tagjai alkotják. Szavazati
joggal a hazai akadémikusok rendelkeznek. Az akadémiku-
sok gyûlése általában a közgyûlés idején ülésezik.

Ü. 7.
Össze kell hívni az akadémikusok gyûlését akkor is, ha azt
az elnökség javasolja, vagy ha a hazai tagok egyharmada a
napirend megjelölésével írásban kéri. Ebben az esetben,
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valamint a határozatképesség megállapításánál a távollevõ
70. életévüket betöltött akadémikusok számát nem kell
figyelembe venni.

Ü. 8.
A tagválasztást az akadémikusok gyûlése keretében kell
lebonyolítani.

Ü. 9.
 Az akadémikusok gyûlésére egyebekben a közgyûlés ülésé-
re vonatkozó szabályokat kell értelemszerûen alkalmazni,
az alábbi kivételekkel:

� a hozzászólás idõtartama legfeljebb tíz perc,
� a jegyzõkönyvet az ülésen jelenlévõ két hazai tag hite-
lesíti.

(3) A 70 évesnél fiatalabb hazai akadémikusok száma a
200 fõt nem haladhatja meg.

Asz. 12. §
(1) A hazai akadémikus szavazati joggal vesz részt a köz-

gyûlésen, továbbá annak az osztálynak, annak a tudo-
mányos bizottságnak és annak a területi bizottságnak az
ülésein, amelynek tagja, továbbá � az akadémikussá
választásra vonatkozó jelöléssel foglalkozó ülés kivéte-
lével � az akadémiai testületi szervek olyan ülésein,
amelyekre mint az Akadémia tagja kapott meghívást. A
hazai akadémikus a köztestület bármely tisztségére
megválasztható, kivéve ha az alapszabály a megválasz-
tást kizáró szabályt tartalmaz.

(2) Az Akadémia külsõ tagja és tiszteleti tagja tanácskozási
joggal részt vehet az Akadémia testületi szerveinek ülé-
sein.

Asz. 13. §
(1) Az Akadémia rendes és levelezõ tagja köteles a megvá-

lasztását követõ egy éven belül székfoglaló elõadást
tartani. Az akadémikus köteles az Akadémia munkájá-
ban folyamatosan részt venni és tudományos munkájá-
ról az Akadémia kérésére tájékoztatást adni. A 70 éves-
nél idõsebb tagot önkéntes feladatvállalás esetén terheli
az a kötelezettség, hogy az Akadémia munkájában részt
vegyen.

(2) Az Akadémia külsõ és tiszteleti tagja a lehetõségeknek
megfelelõen tart székfoglaló elõadást. A külsõ tag � le-
hetõségeitõl függõen � részt vesz a szakterületének
megfelelõ tudományos osztály és tudományos bizottság
ülésein, és hozzájárul a hazai kutatások fejlesztéséhez.

A doktorok

Asz. 14. §
(1) A doktorok � a tudományos osztály, tudományos bi-

zottság, területi bizottság által meghatározott módon �
részt vehetnek azokban a tudományos munkákban és
rendezvényeken, amelyeket a szakterületük szerint ille-
tékes tudományos osztály, tudományos bizottság, és az
a területi bizottság szervez, amelynek földrajzi területén
mûködnek.

(2) A doktoroknak szavazati joguk van közgyûlési képvise-
lõik megválasztásában, és a köztestület bármely tisztsé-
gére megválaszthatók, kivéve, ha az alapszabály a meg-
választást kizáró szabályt tartalmaz.

(3) A közgyûlési képviselõnek megválasztott doktorok a
közgyûlésen, és annak a tudományos bizottságnak az
ülésein vesznek részt szavazati joggal, amelynek tudo-
mányága körébe tartozik a képviselõ tudományos tevé-
kenysége. A tudományos bizottság, illetõleg a területi
bizottság tagjainak megválasztott doktorok szavazati
joggal vesznek részt a bizottság ülésein.

Asz. 15. §
A doktorok kötelesek az Akadémia kérésére tudományos
munkájukról tájékoztatást adni és kötelesek az Akadémia
munkájába bekapcsolódni.

A köztestületi tagság keletkezése, megszûnése
és felfüggesztése

Asz. 16. §
(1) Az a tudós, akit akadémikussá választanak, jogait a

választás eredményének kihirdetésétõl gyakorolhatja, és
ettõl az idõponttól terhelik a kötelezettségek is.

(2) A doktorok akkor válnak a köztestület tagjává, amikor
az Akadémia a köztestületi tagok jegyzékébe való felvé-
telükrõl az értesítést elküldte.

Ü. 10.
A köztestületi tagságra való jelentkezést követõen a jelent-
kezõ nyilatkozatában megjelölt tudományos osztály �
amennyiben illetékességét megállapítja � a köztestületi
taggá válás feltételeinek megléte esetén [Tv. 1. § (2) bek.]
gondoskodik a doktornak, az Ü. 3. pontjában meghatáro-
zottak szerint, a köztestületi jegyzékébe való felvételérõl és
errõl õt írásban, postai úton haladéktalanul értesíti.
Amennyiben a köztestületbe való felvételi eljárást megindí-
tó osztály illetékességének hiányát állapítja meg, akkor a
jelentkezõ doktor ügyét a tudományterületileg illetékes
osztályhoz teszi át. Az osztályok közötti illetékességi vitá-
ban az Akadémia elnöksége határoz.

Asz. 17. §
A köztestületi tagság a tagnak az Akadémia illetékes tudo-
mányos osztályának címzett lemondó nyilatkozatával vagy
a tag halálával szûnik meg.

Ü. 11.
A lemondó nyilatkozatot az illetékes tudományos osztályhoz
írásban kell eljuttatni.

Asz. 18. §
(1) A köztestületi tagsága felfüggeszthetõ annak, akit bíró-

ság jogerõsen szabadságvesztésre ítélt. A felfüggesztés
idõtartama azonos a szabadságvesztés idõtartamával, ha
pedig az ítélet ezt meghaladó idõtartamú közügyektõl
való eltiltást is tartalmaz, akkor ennek idõtartamával
azonos.

(2) A felfüggesztésrõl a szakterület szerint illetékes tudo-
mányos osztály indítványa alapján a Tudományetikai
Bizottság határoz.

Ü. 12.
Az illetékes tudományos osztály gondoskodik a Tudo-
mányetikai Bizottság határozatának a köztestületi tagok
jegyzékében való átvezetésérõl.
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Asz. 19. §
A köztestületi tag írásbeli nyilatkozatban � megjelölve
indokait � kérheti a tudományos osztálytól tagságának
szüneteltetését. A szüneteltetést indokoló okok elhárulása
esetén pedig kérheti tagságának helyreállítását.

Ü. 13.
Az illetékes tudományos osztály gondoskodik a tagság
szüneteltetésének a köztestületi tagok jegyzékében való
átvezetésérõl.

A tudományos osztályok

Asz. 20. §
(1) A tudományos osztály az Akadémiának � az Akadémiai

Törvény 3. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatá-
rozott célok érdekében � egy vagy több, egymáshoz vi-
szonylag közel álló tudományágazat szerint szervezett
egysége. Új tudományos osztály létrehozásáról, meglé-
võ tudományos osztály átszervezésérõl, megszüntetésé-
rõl a közgyûlés szótöbbséggel hozott határozattal dönt.

Ü. 14. A tudományos osztályok felsorolása:
I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
III. Matematikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Mûszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
X. Földtudományok Osztálya
XI. Fizikai Tudományok Osztálya
A tudományos bizottságok felsorolását az érintett osztályok
ügyrendjei tartalmazzák.

(2) A tudományos osztály ellátja az Akadémia feladataiból
a tudományágazatára háruló teendõket. Ennek kereté-
ben az osztály
� figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományága-

zat körében folyó tudományos tevékenységet,
� számon tartja a tudományágazat tudományos kutató-

helyeit, egyetemi és más tudományos mûhelyeit, to-
vábbá az azokon kívül mûködõ kutatókat;

� kapcsolatot tart a tudományágazatába tartozó tudomá-
nyos társaságokkal,

�  tudományos üléseket szervez,
�  állást foglal a tudományágazata körébe tartozó vagy a

tudományágazat szempontjából jelentõs tudományos,
tudománypolitikai, kutatásszervezési és személyi
kérdésekben, véleményt nyilvánít a tudományágazat
területén mûködõ akadémiai kutatóintézetek és tá-
mogatott kutatóhelyek tevékenységérõl; állásfoglalá-
sáról és véleményérõl tájékoztatja az Akadémiai
Kutatóhelyek Tanácsát, és állásfoglalását, vélemé-
nyét megküldi az Akadémia elnökének,

�  ellátja a Magyar Tudományos Akadémia doktora tu-
dományos cím odaítélése tárgyában megindult eljárá-
sokban rá háruló feladatokat, részt vesz a döntés elõ-
készítésében és javaslatot tesz a döntésre,

� véleményt nyilvánít az erõforrások elosztásának a tu-
dományágazatot érintõ ügyeiben,

� ellátja az illetékességi körébe tartozó köztestületi ta-
gok felvételével, besorolásával, nyilvántartásával,
felfüggesztésével, lemondásával kapcsolatos rá háru-
ló feladatokat.

Ü. 15.
A tudományos osztály saját kezdeményezésre illetve az
Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa vagy kuratóriuma(i)
felkérésére véleményt nyilvánít a tudományágazata terüle-
tén mûködõ akadémiai kutatóintézetek és támogatott kuta-
tóhelyek tevékenységérõl, az illetékességi körébe tartozó
személyi kérdésekrõl, az erõforrások elosztásának a tudo-
mányágazatot érintõ terveirõl. Az AKT és kuratóriuma(i)
döntésérõl az osztály tájékoztatást kap. Az akadémiai kuta-
tóintézet vagy támogatott kutatóhely értékeléséhez szüksé-
ges tudományos információkat az osztály rendelkezésére
kell bocsátani.

Ü. 16.
A tudományos osztály évente legalább kétszer szervez tu-
dományos felolvasó- illetve vitaülést.

Asz. 21. §
(1) A tudományos osztály szavazati joggal rendelkezõ

tagjai az Akadémia azon rendes és levelezõ tagjai, aki-
ket az osztály javaslatára választottak meg akadémikus-
nak.

(2) A tudományos osztály tanácskozási jogú tagjai azok a
személyek, akiket a tudományos osztály háromévnyi
idõtartamra szótöbbségi határozattal tanácskozási jogú
taggá választott. A választott tanácskozási jogú tag
megbízása a három év eltelte után megújítható.

(3) A tudományos osztály tanácskozási jogú tagjainak a
száma legfeljebb a szavazati jogú tagok számának a fe-
le.

Ü. 17.
Tanácskozási joggal vehetnek részt a tudományos osztály
munkájában az osztályhoz tartozó külsõ és tiszteleti tagok.
A tudományos osztály tanácskozási jogú tagjainak számába
a külsõ és tiszteleti tagokat nem kell beszámítani.

(4) A tanácskozási jogú tagok közül legalább kettõ a dokto-
rok közgyûlési képviselõje. A doktorok tanácskozási
jogú közgyûlési képviselõit a tudományos osztály sza-
vazati joggal rendelkezõ tagjai a doktoroknak azokkal a
közgyûlési képviselõivel együtt választják meg, akiknek
tudományos tevékenysége a tudományos osztály tudo-
mányágazatába tartozik.

Ü. 18.
A szavazás két szakaszban, jelölõ szavazásban és végszava-
zásban történik; mindkettõ titkos. A jelölõ szavazás során
minden szavazásra jogosult személy egy legfeljebb annyi
névbõl álló listát helyez az urnába, ahány tanácskozási
jogú tagot kíván az osztály a doktorok közgyûlési képviselõi
közül megválasztani. A legtöbb szavazatot elnyertekbõl
készül a választási lista, amely legfeljebb annyi nevet tar-
talmaz, mint a megválasztandó tanácskozási jogú tagok
számának kétszerese. A lista szavazategyenlõség esetén
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tartalmaz több nevet, mint ez a szám. A végszavazás után a
legtöbb szavazatot elnyert jelöltek lesznek sorrendben a
tanácskozási jogú tagok, illetve póttagok. Szavazategyenlõ-
ség esetén a sorrendet a 'nem' szavazatok emelkedõ sor-
rendje határozza meg; ha ezek száma is egyenlõ, újra kell
szavazni. A szavazatok számlálását a kibõvített osztályülés
által az osztályelnök javaslatára megválasztott, akadémi-
kusokból álló kéttagú bizottság végzi.
(5) A tudományos osztályok � az ügyrendjüknek megfele-

lõen, az alapszabállyal összhangban � bevonhatják
munkájukba a doktorok olyan képviselõit is, akik nem
rendelkeznek tanácskozási joggal.

(6) A tudományos osztályok évente legalább egyszer tarta-
nak olyan ülést az osztály által képviselt tudományága-
zat kérdéseirõl, amelyen a doktorok közgyûlési képvise-
lõi is szavazati joggal vesznek részt.

Ü. 19.
Az ilyen ülések napirendjének összeállításánál az osztály
tanácskozási jogú doktor tagjainak véleményét ki kell kérni.
Ilyen osztályülést az osztályelnöknek akkor is össze kell
hívnia, ha az osztályhoz tartozó közgyûlési képviselõ dokto-
roknak legalább kétharmada kéri.

Asz. 22. §
(1) A tudományos osztály önállóan, de a közgyûlés határo-

zatai, iránymutatásai szerint jár el, hozza meg döntéseit.
(2) A tudományos osztály tagjai � a megvitatandó kérdések

szakértõinek részvételével � osztályülésen tárgyalják
meg a tudományágazatuk tudományos vitatémáit és
eredményeit, a tudományos közélettel, valamint az
Akadémia szervezetével és mûködésével kapcsolatos, a
tudományágazatot érintõ kérdéseket.

Ü. 20.
A tudományos osztály általában havonta, de legalább ne-
gyedévenként osztályülést tart (rendes osztályülés). Rendkí-
vüli osztályülést kell összehívni, ha azt az osztály hazai
akadémikus tagjainak legalább egyharmada indítványozza.

Ü. 21.
A rendes osztályülés napirendjét az osztályelnök állapítja
meg. Õ készíti elõ és vezeti le az ülést, amelynek idõpontját
úgy kell kitûzni, hogy a meghívottak kellõképpen felkészül-
hessenek a tárgyalásra.

Ü. 22.
Az osztályülésre meg kell hívni az Akadémia elnökét, tudo-
mány-területileg illetékes alelnökét, fõtitkárát és fõtitkárhe-
lyettesét.

Ü. 23.
Az osztályelnök vagy elnökhelyettes választására hivatott
osztályülést (az osztályülés választással kapcsolatos szaka-
szát) a tudományterületileg illetékes alelnök vezeti le.

Ü. 24.
A tudományos osztályok rendszeresen értékelik a tudo-
mányágazatukhoz tartozó szakterület nemzetközi fejlõdését,
és javaslatokat tesznek a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsá-
gának a kapcsolattartás tartalmi vonatkozásaira.

 (3) Az osztályülés akkor határozatképes, ha azon a szava-
zati jogú tagoknak több mint a fele jelen van. A határo-
zathozatal az ügyrend elfogadása és módosítása eseté-
ben kétharmados szótöbbséggel, egyébként � az osz-
tályügyrend eltérõ rendelkezése hiányában � szótöbb-
séggel történik. Szavazategyenlõség esetén az elnök
szavazata dönt.

Ü. 25.
A tudományos osztályon szavazásra jogosultak számából a
betegek és a tartósan külföldön tartózkodók számát, valamint
a 70 éven felülieket, ha nincsenek jelen, le kell vonni.

Ü. 26.
Az osztályelnök határozatképtelenség esetén 15 napon
belül újabb ülést hívhat össze, amely a megjelentek számá-
ra tekintet nélkül határozatképes.

Ü. 27.
A tudományos osztály által kiküldendõ jelölõbizottság
személyi összetételét, megbízatásának idõtartamát és eljá-
rását határozatában az osztály állapítja meg.

(4) Az osztályülés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) a tudományos osztály elnökének és elnökhelyettesé-

nek megválasztása, illetõleg felmentése, beszámoló-
jának jóváhagyása,

b) a levelezõ tagságra, a rendes tagságra, a külsõ tagság-
ra és a tiszteleti tagságra való javaslattétel,

c) a tudományos osztály tanácskozási jogú tagjainak
megválasztása, de a doktorok közgyûlési képviselõ-
inek tanácskozási jogú taggá választásában szavazati
joggal részt vesznek a doktoroknak azok a közgyû-
lési képviselõi is, akiknek tudományos tevékenysége
a tudományos osztály tudományágazatába tartozik,

d) a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudomá-
nyos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásokban � a
tudományág szerint illetékes tudományos bizottság
közremûködésével � a szakmailag illetékes bírálók
és bírálóbizottság kijelölése, és a bírálóbizottságnak
a nyilvános vita lefolytatása után készített vélemé-
nye alapján javaslattétel az érdemi döntésre,

Ü. 28.
A tudományos osztály a szakmailag illetékes bírálók és
bírálóbizottság kijelölésérõl, valamint az érdemi döntésrõl
szóló javaslatáról a doktori cím odaítélési eljárásában
részt vevõ tudományos bizottság elõkészítése alapján dönt.
Ezekre az osztályülésekre a tudományos bizottságnak a
képviselõjét meg kell hívni. A tudományos osztály a doktori
cím megszerzésére irányuló eljárásban hozott döntéseirõl
rövid idõn belül tájékoztatja a Doktori Tanácsot.

e) tudományos bizottság (munkabizottság) létesítése,
elnevezésének, tudományterületi illetékességének és
szavazati jogú tagjai számának meghatározása, ezek
módosítása, tudományos bizottság (munkabizottság)
megszüntetése,

f) a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottsággal egyetértés-
ben a tudományos osztály könyv- és folyóiratkiadási
politikájának kialakítása és a tudományos osztály
számára tervezett/rendelkezésre álló keretösszegen
belül döntés könyvek és folyóiratok támogatásáról,
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Ü. 29.
Az osztály az éves kiadványtervek rangsorolási javaslatát a
tudományos bizottságokkal egyetértésben alakítja ki.

g) az osztály és a tudományos bizottságok beszámoló
jelentéseinek, a tudományágazati helyzetelemzések-
nek, az akadémiai kutatóintézetek és támogatott ku-
tatóhelyek tevékenységének, továbbá a kutatóintéze-
tek és kutatóhelyek tudományágazat szempontjából
jelentõs pályázati anyagai osztályértékelésének jó-
váhagyása,

h) az osztályügyrend elfogadása,

Ü. 30.
A tudományos osztály külön szabályzatba (osztályügyrend)
foglalja azokat az elõírásokat, amelyeknek meghatározásá-
ra az Alapszabály felhatalmazza, illetve kötelezi, továbbá
azokat az elõírásokat, amelyek saját mûködésére, valamint
bizottságainak létrehozására és mûködésére vonatkoznak.
Az osztályügyrend nem ellenkezhet az Alapszabállyal és az
Akadémia ügyrendjével; az osztályügyrendet tájékoztatásul
meg kell küldeni az Akadémia elnökének.

i) meghatározott feladat ellátására állandó vagy alkalmi
bizottság létrehozása, megszüntetése, más osztállyal
vagy nem akadémiai szervvel, intézménnyel közös
feladatot ellátó közös bizottság létrehozásának,
megszüntetésének jóváhagyása,

j) akadémiai bizottságokba tagok jelölése.
(5) Az interdiszciplináris bizottságra vonatkozó javaslatot

az alapító osztályok közösen határozzák meg és dönte-
nek arról, hogy a bizottság melyik osztályhoz tartozzon.

Asz. 23. §
(1) A tudományos osztály a hazai akadémikus tagjai közül

háromévi idõtartamra osztályelnököt és osztályelnök-
helyettest választ. A megbízás a három év elteltével,
egy alkalommal megújítható.

Ü. 31.
Az osztályelnök képviseli a tudományos osztályt. Távollét-
ében az osztályelnök-helyettes helyettesíti.

(2) Az osztályelnök hívja össze az osztályülést, elnököl az
osztályülésen, képviseli az osztályt, összehangolja a tu-
dományos bizottságok munkáját, beszámol az osztály-
nak a két ülés között megtett jelentõs intézkedéseirõl,
megküldi az elnökségnek az osztályügyrendet és annak
módosításait, tájékoztatja az Akadémia illetékes alel-
nökét az osztálynak a más osztályok vagy az Akadémia
egésze szempontjából is jelentõs tevékenységérõl.

Ü. 32.
Az osztály elnöke és elnökhelyettese tevékenységéért az
osztálynak felel.

Ü. 33.
A tudományos titkárok önálló osztálytitkárság vezetõjeként
ellátják � az osztályelnök elvi irányításával � a tudományos
osztályok mûködésével összefüggõ szakmai, tudományszer-
vezési feladatokat.

A tudományos bizottságok
Asz. 24. §
(1) A tudományos bizottság az Akadémiának � az Akadé-

miai Törvény 3. §-a (2) bekezdésének b) pontjában

meghatározott célok érdekében � tudományágak illetve
tudományágak közötti (interdiszciplináris) szakterületek
szerint szervezett egysége.

(2) A tudományos bizottság ellátja az Akadémia feladata-
iból a tudományágra háruló teendõket, elvégzi mind-
azt a tevékenységet, amellyel a tudományos osztály
megbízza.

Ennek keretében a bizottság

�  figyelemmel kíséri az általa gondozott tudományág
hazai helyzetét,

�  tudományos üléseket szervez,

�  állást foglal a tudományág körébe tartozó vagy a tu-
dományág szempontjából jelentõs tudományos, tu-
dománypolitikai, kutatásszervezési és személyi kér-
désben,

�  véleményt nyilvánít a tudományág területén mûködõ
akadémiai kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek
tevékenységérõl, továbbá az akadémiai kutatóintéze-
teknek és támogatott kutatóhelyeknek a tudományág
szempontjából jelentõs pályázatairól, e véleményt
megküldi az illetékes tudományos osztálynak,

Ü. 34.
A tudományos bizottságok az akadémiai kutatóintézet és
támogatott kutatóhely értékelését az osztály felkérésére
végzik el. A szükséges adatokat az osztály bocsátja a bizott-
ság rendelkezésére.

�  tudományága körében javaslatot tesz a tudományos
osztály könyv- és folyóiratkiadási tervéhez,

�  részt vesz a Magyar Tudományos Akadémia doktora
cím odaítélése tárgyában megindult eljárások lefoly-
tatásában és a nyilvános vitát követõen a tudomá-
nyos osztály javaslatának kialakításában.

Ü. 35.
A tudományos bizottságok munkáját a tudományos osztá-
lyok titkárságai segítik.

Asz. 25. §
Az Akadémia rendes és levelezõ tagjai, valamint a dokto-
rok közgyûlési képviselõi állandó tagjai azoknak a bizott-
ságoknak, amelyeknek tudományágába tartozik tudomá-
nyos tevékenységük.
A tudományos bizottságok választott tagjai azok a köztestü-
leti tagok, akiket a köztestületnek azon doktor tagjai válasz-
tanak meg a tagságra, akik az adott tudományág területén
tevékenykednek. A megbízásuk három évre szól és a három
év elteltével megújítható.

Asz. 26. §
(1) A tudományos bizottság önállóan, de a közgyûlés és az

illetékes tudományos osztály határozatai, iránymutatásai
szerint jár el, hozza meg döntéseit.

(2) A tudományos bizottság tagjai � a megvitatandó kérdé-
sek szakértõinek részvételével � bizottsági ülésen tár-
gyalják meg tudományáguk tudományos vitatémáit és
eredményeit, a tudományos közélettel, valamint az
Akadémia szervezetével és mûködésével kapcsolatos, a
tudományágat érintõ kérdéseket.
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Ü. 36.
A tudományos bizottságok az osztály felkérésére értékelik
szakterületeik nemzetközi fejlõdését és javaslatot tesznek az
osztálynak a kapcsolattartás tartalmi vonatkozásaira.

(3) A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha a szavazati
jogú tagoknak több mint a fele jelen van. A határozat-
hozatal az ügyrend elfogadása és módosítása esetében
kétharmados szótöbbséggel, egyébként � az ügyrend
eltérõ rendelkezése hiányában � szótöbbséggel történik.
Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

Ü. 37.
A tudományos bizottság által létrehozott munkabizottság
vagy albizottság megalakításához és mûködtetéséhez nem
köztestületi tagokat is be lehet vonni.

(4) A bizottsági ülés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a)  a tudományos bizottság elnökének, elnökhelyettese-

inek és titkárának megválasztása, illetõleg felmenté-
se, az elnök beszámolójának jóváhagyása,

b)  a tudományágra vonatkozó helyzetelemzéseknek, az
akadémiai kutatóintézetek és támogatott kutatóhe-
lyek tevékenységére, továbbá a kutatóintézetek és
kutatóhelyek tudományágazat szempontjából jelen-
tõs pályázati anyagokra vonatkozó bizottsági értéke-
léseknek a jóváhagyása, kapcsolattartás a területi bi-
zottságok megfelelõ tudományágazati bizottságaival,

c)  a tudományág területére vonatkozó, a tudományos
osztálynak megküldendõ könyv- és folyóiratkiadási
javaslat elfogadása,

d)  a bizottsági ügyrend elfogadása.

Asz. 27. §
(1) A bizottsági ülés a tagok közül háromévi idõtartamra,

egy alkalommal újraválaszthatóan megválasztja a bi-
zottság elnökét, elnökhelyetteseit és titkárát. A tudomá-
nyos osztály elnöke nem választható meg a tudományos
bizottság elnökének.

(2) A bizottsági elnök hívja össze a bizottsági ülést, elnököl
az ülésen, képviseli a bizottságot, beszámol a bizottság-
nak a két ülés között végzett jelentõs tevékenységérõl,
megküldi a tudományos osztálynak a bizottsági ügyrendet
és annak módosításait, tájékoztatja a tudományos osztály
elnökét a bizottság más bizottságok vagy az osztály egé-
sze szempontjából is jelentõs tevékenységérõl.

(3) A tudományos bizottság feladatai ellátására munkabi-
zottságokat hozhat létre.

Az Akadémia területi bizottságai

Asz. 28. §
(1) A területi bizottságok az Akadémia összefüggõ, na-

gyobb földrajzi területek szerint szervezett egységei. Új
területi bizottság létrehozásáról, meglévõ területi bizott-
ság megszüntetésérõl a közgyûlés szótöbbséggel hozott
határozattal dönt.

Ü. 38.
Az Akadémia területi bizottságai:

�  Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (DAB; mûkö-

dési területe: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

�  Az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB; mûködési
területe: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye)

�  Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB; mûködési te-
rülete: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye)

�  Az MTA Szegedi Területi Bizottsága (SZAB; mûködési
területe: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye)

�  Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB; mûkö-
dési területe: Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom, Vas, Veszprém megye)

�  Az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága (EME-KAB;
mûködési területe: Románia).5

Ü. 39.
Az Akadémia támogatja azokat a megyei önkormányzati
kezdeményezéseket, amelyek anyagi áldozatvállalásukkal
külön tudományos testület mûködését tartják szükségesnek,
mindenekelõtt a megye területén felmerülõ, tudományos
munkát igénylõ kérdések megoldására. E megyei testületek
az adott területi bizottság önálló, társult egységei.
Megyei szervezetek:

� Az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos
Testülete (központja: Szolnok)

� Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos
Testülete (központja: Nyíregyháza)

Ü. 40.
Az Akadémia nevét hordozó megyei tudományos testület
megalakulását � az érintett területi bizottság vezetésének és
a megyei önkormányzat képviselõinek egyeztetett álláspont-
ja alapján � az Akadémia elnöke hagyja jóvá.

 (2) A területi bizottságok
� figyelemmel kísérik és segítik az adott területen folyó

tudományos tevékenységet,
� számon tartják a terület tudományos kutatóhelyeit,

egyetemi és más tudományos mûhelyeit, továbbá az
azokon kívül mûködõ kutatókat,

� támogatják a tudományos kutatókat, a kutatók külföldi
kiküldetését, a tudományos utánpótlás nevelését, pá-
lyázatokat írnak ki, és díjjal jutalmazzák a legjobb pá-
lyamunkák szerzõit,

� tudományos munkákat jelentetnek meg tevékenységük
körébõl,

� szak- és munkabizottságokat hoznak létre, melyek tu-
dományos üléseket szerveznek,

� bizottságaik révén kapcsolatot építenek ki és tartanak
fenn a tudományos osztályokkal és azok tudományos
bizottságaival,

� lehetõséget teremtenek arra, hogy a tudomány mûvelõi
kifejtsék szakmai véleményüket helyi és országos je-
lentõségû tudományos kérdésekben, részt vesznek az
akadémiai döntések, vélemények kialakításában, azok
érvényesítésében,

� javaslatot tesznek a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizott-
ságnak könyvkiadásra, a tudományterületileg illetékes
tudományos osztály könyvkiadási tervének keretében,

                                                          
5 Megállapította az MTA 2006. októberi, CLXXVI. rendkívüli közgyûlés-

ének 5. sz. határozata.
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� nemzetközi kapcsolatokat építhetnek ki a régióval
szomszédos, illetve más országok kutatóival.

Ü. 41.
A területi bizottságok munkájuk során:

� a tudományos és a tudomány iránt érdeklõdõ szakem-
berek személyes kapcsolatainak megteremtése, elmélyí-
tése érdekében Klubot mûködtetnek, elsõsorban a tu-
dományos-, kulturális-, társadalmi közélet aktuális
kérdéseinek kötetlen megvitatására;

� az alapszabály szerinti feladatok ellátásához szükséges
anyagi feltételek javítására alapítványok létrehozását
kezdeményezik és támogatják,

� tevékenységükbe bevonják a régiójuk szerinti határon
túli köztestületi tagokat.6

Asz. 29. §
A területi bizottságok tagjai az adott területen mûködõ
hazai akadémikusok és azok a doktorok, akiket az adott
területen mûködõ doktorok a bizottság szervezeti szabály-
zatának megfelelõen taggá választanak. A bizottságok be-
vonják munkájukba a terület értékes elméleti és gyakorlati
tevékenységet folytató, tudományos fokozattal nem rendel-
kezõ szakembereit is.

Ü. 42.
A területi bizottság tagjainak megválasztására hivatott
gyûlést � a megyék tudományos adottságait tükrözõ ará-
nyokra is figyelemmel � a területi bizottság elnöke készíti
elõ, hívja össze és vezeti le. Az új tagok megválasztásával a
régi tagsági megbízások megszûnnek. A választás eredmé-
nyérõl írásban tájékoztatni kell az Akadémia elnökét.

Asz. 30. §
(1) A területi bizottság hazai akadémikus tagjai közül há-

romévi idõtartamra szótöbbségi határozattal elnököt
választ. Az elnök a három év elteltével egy alkalommal
újraválasztható.

Ü. 43.
A területi bizottság elnökének megválasztása titkos szava-
zással történik. Megválasztottnak azt az akadémikust kell
tekinteni, akire a jelenlévõ szavazásra jogosultaknak több
mint fele �igen� -nel szavazott. A választás eredményérõl
írásban tájékoztatni kell az Akadémia elnökét.

(2) A bizottság elnöke hívja össze a területi bizottság ülé-
sét, elnököl az ülésen, képviseli a területi bizottságot,
összehangolja a szakmai bizottságok és munkabizottsá-
gok munkáját, beszámol a bizottságnak a két ülés között
végzett jelentõs tevékenységérõl, megküldi az elnök-
ségnek a bizottság szervezeti szabályzatát és annak mó-
dosításait, tájékoztatja az Akadémia illetékes alelnökét a
területi bizottságnak a más területi bizottságok, tudo-
mányos osztályok vagy az Akadémia egésze szempont-
jából is jelentõs tevékenységérõl.

Ü. 44.
A területi bizottság éves munkájáról írásos összefoglalást
készít az MTA májusi rendes közgyûlése számára, amelyet
az illetékes alelnök terjeszt a közgyûlés elé.
                                                          
6 Megállapította az MTA 2003. májusi, CLXXII. rendes közgyûlésének

16. sz. határozata.

Ü. 45.
Elõzetes szempontok alapján a területi bizottság rövid
elemzést készít az Akadémia által a Kormány számára az
MTA-ról készítendõ tájékoztatóhoz minden naptári évben.

Ü. 46.
Elõzetes szempontok alapján összeállított szakmai anyag-
gal segíti a területi bizottság az Akadémia elnöke által
kétévenként az Országgyûlés elé terjesztendõ jelentés elké-
szítését a magyar tudományos kutatás helyzetérõl.

(3) A területi bizottságok szervezetének és mûködésének
részletes szabályait a szervezeti szabályzat határozza
meg. A szervezeti szabályzatot és annak módosítását a
területi bizottság kétharmados szótöbbséggel fogadja el.

A közgyûlés

Tv. 10. §
(1) Az Akadémia a tudományos közéletet, valamint

saját belsõ szervezetét és mûködését érintõ legfonto-
sabb kérdések megtárgyalására évente legalább egy-
szer közgyûlést tart.

(2) A közgyûlést a hazai akadémikusok, valamint a
tudomány más � tudományos fokozattal rendelkezõ
� képviselõi alkotják. Utóbbiak az Alapszabályban
meghatározott módon közvetlen és titkos választás-
sal nyerik el tagságukat, számuk 200 fõ.

Asz. 31. §
(1) Az Akadémia elnökségének beterjesztése alapján a

közgyûlés dönt a doktorok 200 közgyûlési képviselõjé-
nek tudományágazati eloszlásáról a következõ alapel-
vek figyelembevételével: 100 képviselõi helyen az osz-
tályok egyenlõ arányban osztoznak, míg a további 100
hely az egyes osztályokhoz tartozó tudományágakhoz
besorolt doktorok arányában oszlik meg. A tudományos
osztályokra megállapított kereten belül a tudományos
osztályok határozzák meg a tudományágakra, illetõleg a
tudományos bizottságokra jutó képviselõi helyek szá-
mát.

Ü. 47.
Az elnökség a közgyûlési elõterjesztését a doktorok közgyû-
lési képviselõinek tudományágazatonkénti eloszlásáról
döntõ közgyûlés elõtt 2 hónappal, az akkor érvényes adatok
figyelembevételével készíti el.

(2) A tudományágra jutó képviselõk számának megjelölé-
sével a tudományos bizottság javaslatokat kér a jelöltek-
re a tudományág doktoraitól. Közgyûlési képviselõnek
az a köztestületi tag jelölhetõ, aki elismert tudományos
tevékenységet végez.

(3) A legtöbb jelölési javaslatot kapott személyek nevét a
tudományos osztály annak figyelembevételével veszi fel
a jelöltlistára, hogy a tudományági jelölõlistán csak két-
szer annyi név szerepelhet, mint amennyi a megfelelõ
képviselõi helyek száma. Minden doktor csak a besoro-
lásának megfelelõ jelöltlistára szavazhat.

(4) A doktorok közgyûlési képviselõinek gyûlése (a dokto-
rok gyûlése) által megválasztott hattagú bizottság gon-
doskodik a titkársági szervezet közremûködésével a
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szavazás lebonyolításának megszervezésérõl, ellenõrzi a
szavazatszámlálást és hagyja jóvá a szavazás eredmé-
nyét. A bizottságban minden tudományterület két-két
képviselõje vesz részt. A bizottság tagja nem lehet
olyan személy, akinek neve a jelöltlistán szerepel. A bi-
zottság, tagjai közül, maga választja meg elnökét. A bi-
zottság a tevékenységérõl köteles a választást követõen
a doktorok gyûlésének beszámolni.

Ü. 48.
A doktorok gyûlésének állandó jelölõbizottsága van, amely
az Akadémia állandó jelölõbizottságának doktor tagjaiból
áll. A doktorok gyûlése ezen jelölõbizottság javaslatára vá-
lasztja meg soraiból azt a hattagú bizottságot, amely a dok-
tor képviselõk választásával kapcsolatos szavazásokat meg-
szervezi, ellenõrzi, jóváhagyja. A közgyûlési képviselõválasz-
tás szabályait a doktorok gyûlése hagyja jóvá.

(5) A képviselõket a doktorok szótöbbséggel három évre
választják meg. A három év elteltével egy alkalommal a
képviselõk újra megválaszthatók.

Ü. 49.
A doktorok közgyûlési képviselõinek megválasztása mind-
két szakaszban postai úton is történhet. Minden köztestületi
tag megkapja a maga szakterületéhez tartozó köztestületi
tagtársainak névsorát.

(3) A közgyûlés valamennyi tagját a közgyûlés munká-
jában azonos jogok illetik meg.

Tv. 11. §
(1) A közgyûlést, a napirend megjelölésével az Akadé-

mia elnöke hívja össze.

Ü. 50.
Az elnököt a közgyûlés elõkészítésében az elnökség segíti.
Az elnökség e tevékenysége során a tudományos osztályok-
ra támaszkodik.

Ü. 51.
A közgyûlés napirendjére tûzött nagyobb jelentõségû kér-
désekben elõterjesztett írásos indítványokat � amennyiben
azt az abban foglalt javaslat indokolja � az osztályok elõze-
tesen megvitatják és azokról állást foglalnak. Az ilyen ter-
mészetû indítványokat a közgyûlés elõtt két hónappal el kell
juttatni az elnökhöz. Amennyiben az adott elõterjesztésrõl
az osztályok a doktorokkal kibõvített ülésükön állást foglal-
tak, ebben a tárgyban a közgyûlés elé további egyéni indít-
ványt vagy javaslatot nem lehet tenni.

Ü. 52.
A közgyûlést úgy kell elõkészíteni, hogy a szavazásra jogo-
sultak annak idõpontjáról, napirendjérõl és írásos elõter-
jesztéseirõl az ülés idõpontja elõtt nyolc nappal tudomást
szerezzenek.

Ü. 53.
Azokat az egyéb írásos indítványokat, amelyek az ülést
megelõzõ három nappal elõbb, legalább húsz közgyûlési
tag aláírásával beérkeztek az Elnöki Titkárságra, az ülés
elõtt másolatban a szavazásra jogosultak rendelkezésére
kell bocsátani. Hasonlóan kell eljárni az egyéni vagy húsz-

nál kevesebb tag aláírásával tett javaslatokkal is, ha azokat
az illetékes osztályelnök kézjegyével ellátta.

Ü. 54.
A közgyûlés, ha a téma indokolja, a tudományterületeknek
megfelelõ három szekcióban is ülésezhet. A szekciók a
javaslataikat határozathozatalra a közgyûlés elé terjesztik.

(2) Közgyûlést kell tartani akkor is, ha ezt � a napirend
megjelölésével � a közgyûlésen szavazásra jogosul-
tak egyötöde írásban kéri.

Tv. 12. §
A közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a szava-

zásra jogosultaknak több mint fele jelen van.

Ü. 55.
A közgyûlés határozatképességét � a tudományos osztályok
közlése alapján � kell megállapítani.

Ü. 56.
A közgyûlés az Akadémia elnökének javaslatára nyílt sza-
vazással dönt a közgyûlést levezetõ elnök, illetve elnökök (a
továbbiakban: levezetõ elnök) személyérõl.

Ü. 57.
A levezetõ elnök állapítja meg a közgyûlés határozatképes-
ségét és jelenti azt a közgyûlésnek.

Ü. 58.
A közgyûlési alkalmi bizottságok kiküldésére a levezetõ
elnök tesz javaslatot, amirõl a közgyûlés nyílt szavazással
dönt.

Ü. 59.
Az ülésen a hozzászólás szándékát a levezetõ elnöknél
írásban jelezni kell. A hozzászólás idõtartama általában öt
perc. Ezt az idõtartamot � kérésre és indokolt esetben � a
levezetõ elnök meghosszabbíthatja.

Ü. 60.
Az elnöki, fõtitkári, illetve egyéb elõterjesztõi válaszadásra
az idõkorlátozás szabályát nem kell alkalmazni.

Tv. 13. §
(1) A közgyûlés határozatait a jelenlévõ szavazásra

jogosultak több mint felének a szavazatával hozza.
(2)7 Az Akadémia Alapszabályának elfogadásához és

módosításához a határozatképes közgyûlésen jelen
lévõ szavazásra jogosultak kétharmadának igen sza-
vazata szükséges.

Asz. 32. §
(1) A közgyûlés az Akadémia legfelsõbb szerve. Határoza-

tai az Akadémia minden testületére, tisztségviselõjére,
tagjára kötelezõek.

Ü. 61.
A közgyûlés � azokban az ügyekben, amelyekben ez szüksé-
ges � a napirendi pont vitájának lezárását követõen szava-
zással dönt a határozatáról, amelyet a levezetõ elnök hirdet
ki. A szavazás elrendelésére a levezetõ elnök jogosult.
                                                          
7 Megállapította: 2006. évi LXXXVI. tv. 1. §. Hatályos: 2006. XI. 10-tõl.
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Ü. 62.
A közgyûlés általában határozattal dönt az általa megtár-
gyalt kérdésekben, az eléje terjesztett indítványokról, javas-
latokról. Az ügydöntõ határozatokat írásba kell foglalni és
az Akadémiai Értesítõben kell közzétenni.

Ü. 63.
Általában titkosan kell szavazni személyi ügyben. Ha azon-
ban olyan személyi ügyrõl van szó, amely csak a
döntéselõkészítést szolgáló munkaszervezéssel függ össze
(pl. szavazathitelesítõ bizottság kiküldése), a nyílt szava-
zásnak nincs akadálya. A közgyûlés levezetõ elnöke bár-
mely kérdésben titkos szavazást rendelhet el.

Ü. 64.
Személyre vonatkozó szavazásban az érintett személy nem
vehet részt. Ha több személyre együttesen történik a szava-
zás, a szavazatok megszámlálásakor az érintett személy
vonatkozásában egy 'igen' szavazatot figyelmen kívül kell
hagyni.

Ü. 65.
Érvénytelen az a szavazat, amelybõl nem lehet kétséget
kizáróan megállapítani a szavazó szándékát.

Ü. 66.
A közgyûlés levezetõ elnöke a szavazás elrendelésével
egyidejûleg köteles megfelelõ tájékoztatást adni a szavazás
alkalmazandó módjáról, az eredmény megállapításának az
adott szavazásra irányadó rendjérõl.

Ü. 67.
Az ülés elnöke állapítja meg a szavazás eredményét, illetve
hirdeti ki a határozatot.

Ü. 68.
A szavazás hitelesítésére Szavazathitelesítõ Bizottságot
küld ki a közgyûlés. A Szavazathitelesítõ Bizottság szükség
esetén � a Titkárság munkatársai segítségével � a szava-
zatszámlálást is elvégzi.

Ü. 69.
Ha titkos szavazáshoz szavazólapokat használtak, � a sza-
vazás eredményének kihirdetése és hitelesítése után � azo-
kat meg kell semmisíteni.

Ü. 70.
Ha egyidejûleg több személy (jelölt) közül lehet válasz-
tani, közülük azt kell megválasztottnak tekinteni, akire a
jelenlévõ szavazásra jogosultaknak több mint a fele
�igen�-nel szavazott. Ha egyik személy (jelölt) sem
nyerte volna el az �igen� szavazatoknak a megválasztás-
hoz elõírt arányát, a szavazást meg kell ismételni. A
megismételt szavazáson csak azokról � az elsõ szavazási
menetet követõen szavazással meghatározott számú �
személyekrõl (jelöltekrõl) lehet szavazni, akik az elsõ
szavazási menetben a legtöbb �igen� szavazatot kapták.
A megválasztáshoz a második menetben is szükséges
elnyerni olyan arányú �igen� szavazatot, amely megha-
ladja a jelenlévõ szavazásra jogosultak felét. Eredményte-
lenség esetén a szavazást újból meg lehet ismételni; a
közgyûlés azonban el is napolhatja a választást.

Ü. 71.
Ha a szavazás lebonyolítását megkönnyíti, a közgyûlés
döntése alapján attól függõen, hogy hány személyt kell
megválasztani, azok tekintendõk megválasztottnak, akik
elnyerték a megválasztáshoz egyébként szükséges szavaza-
tok többségét, és sorrendben a legtöbb �igen� szavazatot
kapták. Ha több személy kapott azonos számú �igen� sza-
vazatot, közöttük a sorrendet a �nem� szavazatok emelke-
dõ sorrendje határozza meg.

Ü. 72.
A közgyûlés valamennyi írásba foglalt határozatát szóban,
jóváhagyás végett a határozatok szövegezésével megbízott
alkalmi bizottság elnöke terjeszti a közgyûlés elé.

Ü. 73.
Ha a határozat terjedelme, jellege, tartalmi megfogalmazá-
sának szabatossága megkívánja, a határozatok végleges
szövegének megállapítására a közgyûlés az elnökséget
hatalmazhatja fel.

Ü. 74.
A közgyûlésen elhangzottakról szószerinti jegyzõkönyvet
kell készíteni. A jegyzõkönyvvel azonos értékû az ülésen
készített magnetofon felvétel. A jegyzõkönyvet a levezetõ
elnök által megbízott, a közgyûlés jelenlévõ két tagja (egy
akadémikus és egy doktor) aláírásával hitelesíti. A közgyû-
lés tagjainak joguk van az ülésrõl készített jegyzõkönyvbe
betekinteni, arról jegyzetet készíteni, illetve a magnetofon
felvételt meghallgatni.

Ü. 75.
A közgyûlés határozatképességére és szavazási rendjére
vonatkozó szabályokat kell alapul venni és eltérõ, külön
szabályozás hiányában alkalmazni az elnökségi ülés, az
osztályülés és a tudományos bizottsági ülés határozatké-
pessége és szavazási rendje vizsgálatánál.

Ü. 76.
A közgyûléssel összefüggõ szervezési, adminisztratív és
technikai jellegû feladatokat a kijelölt titkársági munkatár-
sak végzik.
(2) A közgyûlés fogadja el az Akadémia ügyrendjét. Az

ügyrend szabályozza többek között a közgyûlés megtar-
tásának rendjét, korlátozhatja a közgyûlési felszólalások
idõtartamát, és meghatározhatja a határozati javaslatok
beterjesztésének rendjét és határidejét. Az ügyrend tar-
talmazza az akadémikusok gyûlésének és a doktorok
gyûlésének ügyrendi szabályait is.

Ü. 77.
A doktorok közgyûlési képviselõi alkotják a doktorok
gyûlését.

Ü. 78.
A doktorok gyûlése három szekcióból áll, amelyek a társa-
dalomtudományi, természettudományi és élettudományi
képviselõket foglalják magukban.

Ü. 79.
Minden szekció � közgyûlési képviselõi körébõl � titkosan
egy tagot választ három évre, akit az MTA elnökségébe
javasol a közgyûlés számára. Ezt az ülést az MTA egyik
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alelnöke vezeti. A gyûlés bármelyik tagja állíthat jelöltet.
Titkos szavazás után az lesz a szekció jelöltje, aki a legtöbb
szavazatot kapta. Szavazategyenlõség esetén a sorrendet a
�nem� szavazatok emelkedõ sorrendje határozza meg; ha
ezek száma is egyenlõ, újra kell szavazni. A szavazatok
számlálását az elnök javaslatára a gyûlés által megválasz-
tott háromtagú bizottság végzi, amelynek egyetlen jelölt
sem lehet tagja.

Ü. 80.
A szekcióüléseket az illetékes elnökségi tag hívja össze és
vezeti. A szekcióülést a tagok egyharmadának indítványára
össze kell hívni.

Ü. 81.
A doktorok gyûlésének teljes ülését az MTA elnöksége hívja
össze. A teljes ülést az MTA elnökségének doktor tagjai,
illetve a tagok legalább egyharmadának indítványára is
össze kell hívni. A teljes ülést az MTA elnökségének doktor
tagjai felváltva vezetik alfabetikus sorrendben.

Ü. 82.
Személyi kérdésekben mind a doktorok gyûlése, mind pedig
annak szekcióülései titkosan szavaznak. Ezek a testületek a
titkos szavazást más ügyekben is elrendelhetik.

Ü. 83.
Mind a doktorok gyûlése, mind pedig annak szekcióülései
akkor határozatképesek, ha tagságuk több mint 50 %-a
jelen van. Ezek a testületek határozataikat szótöbbséggel
hozzák. Személyi kérdésekben a szavazás során tartózkodni
nem lehet. Szavazategyenlõség esetén az egyenlõ szavaza-
tokat kapott jelöltekre új szavazást kell elrendelni. Ismételt
szavazategyenlõség esetén a sorrendet a �nem� szavazatok
emelkedõ sorrendje határozza meg; ha ezek száma is
egyenlõ, újra kell szavazni.

Tv. 14. §
(1) Az Akadémia közgyûlése

a) véleményt nyilvánít a hazai tudomány és a társa-
dalmi élet alapvetõ fontosságú kérdéseiben;

b) megvitatja és elfogadja az Országgyûlés számára
készülõ beszámolót, illetõleg a Kormány számára
az éves jelentést;

c) meghatározza az Akadémia egész mûködését érin-
tõ tudománypolitikai elveket és programokat;

d) az Akadémia szervezetérõl és mûködésérõl sza-
bályzatot (a továbbiakban: Alapszabály) alkot;

e) megválasztja az elnököt, a fõtitkárt, valamint az
Alapszabályban meghatározott más tisztségvise-
lõket, az Akadémia Doktori Tanácsának tagjait,
továbbá képviselõit az AKT-ba;

f) az államháztartási törvény és az éves költségvetési
törvény keretei között elfogadja az Akadémia
költségvetését, valamint a Felügyelõbizottság [14.
§ (1) bek. h) pont] jelentése alapján jóváhagyja
az éves költségvetési beszámolót;

g) az államháztartási törvény és az éves költségvetési
törvény keretei között az AKT javaslata alapján
határoz akadémiai kutatóintézetek (kutatóhely)

alapításáról, átszervezésérõl, megszüntetésérõl; ez-
zel összefüggésben az Akadémia elnökének ellen-
jegyzésével jóváhagyja annak alapító okiratát;

h) Vagyonkezelõ Kuratóriumot, valamint más bi-
zottságokat hoz létre, ezek között Tudományeti-
kai Bizottságot, továbbá az akadémiai vagyonke-
zelés és gazdálkodás ellenõrzésére Felügyelõbi-
zottságot.

(2)8 Az Akadémia tulajdonában lévõ ingatlanok elide-
genítésérõl, megterhelésérõl, alapítványba, illetõleg
gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként
való bevitelének, használatba adásának elveirõl � az
Alapszabályban foglaltak figyelembevételével � a
közgyûlés határoz.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hatásköröket
� az (1) bekezdés a) pontja kivételével � a közgyûlés
az Akadémia más szervére és tisztségviselõjére nem
ruházhatja át.

Asz. 33. §
(1) A közgyûlés hagyja jóvá az Akadémiai Kutatóhelyek

Tanácsának alapszabályát, az Akadémia Doktori Taná-
csának alapszabályát és a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora cím megszerzésének feltételeit, valamint
a doktori eljárás részletes szabályait meghatározó sza-
bályzatot.

(2) Az akadémikusok választásának szabályait az akadémi-
kusok gyûlése, a doktorok közgyûlési képviselõi megvá-
lasztásának az Asz. 31. §-ában meghatározott alapvetõ
szabályain túlmenõ részletes szabályait pedig a dokto-
rok gyûlése fogadja el.

Az Akadémia tisztségviselõirõl és közgyûlési bizottságairól

Asz. 34. §
(1) A közgyûlés a tisztségviselõket és az állandó bizottsá-

gok tagjait titkos szavazással három évre választja. Új-
raválasztás az Akadémiai Törvényben és az Alapsza-
bályban meghatározott korlátok között lehetséges.

(2) A választást jelölõbizottság készíti elõ. A jelölõbizott-
ságnak 22 tagja van; minden tudományos osztály egy-
egy tagot választ és a doktorok közgyûlési képviselõi-
nek a tudományos osztályok szerinti csoportjai szintén
egy-egy tagot választanak. A bizottság tagjai közül ma-
ga választja meg elnökét. A jelöléseknél a különbözõ
tudományterületek arányos képviseletének elve érvé-
nyesül.

Ü. 84.
Ha az Akadémia tisztségviselõjének megbízatási idõtarta-
ma nem merítette ki a hároméves akadémiai ciklus egészét,
azt az újraválaszthatóság szempontjából figyelmen kívül
kell hagyni.

Ü. 85.
Az Akadémia elnöke, fõtitkára, alelnökei és fõtitkárhelyet-
tese(i) (a továbbiakban: tisztségviselõk), a közgyûlési ál-
landó bizottságok választott tagjai, a választott akadémikus
elnökségi tagok, valamint az AKT közgyûlés által válasz-
                                                          
8 Módosította: a 2007. évi CVI. tv. 58. § (1) bek. e) pont.
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tandó tagjai választását elõkészítõ jelölõbizottság megbíza-
tása a közgyûlés által meghatározott idõtartamra szól. A
jelölõbizottság a munkamódszerét maga állapítja meg. A
bizottság munkáját az elnök irányítja.

Ü. 86.
A jelölõbizottság a tisztségviselõk és tagok jelölését a kü-
lönbözõ megbízások idõrendjének figyelembevételével, az
alábbiak szerint készíti elõ:

�  A tisztségviselõk megbízatásának kezdõ idõpontja
nem esik egybe a doktorok 200 közgyûlési képviselõ-
je, az AKT és a közgyûlési állandó bizottságok tag-
jai megbízásának kezdõ idõpontjával.

�  A közgyûlési állandó bizottságok tagjai, valamint az
AKT közgyûlés által választandó tagjai megbízatá-
sának kezdõ idõpontja megegyezik a doktorok 200
közgyûlési képviselõje megbízatásának kezdõ idõ-
pontjával.

�  Az AKT tagok jelölése esetében a jelölõbizottság a
Kutatói Fórum jelölõbizottságával történõ egyezte-
tés után teszi meg javaslatát.

�  Az elnökség választott doktor tagjai megbízatásának
kezdõ idõpontja a közgyûlési megbízatásuk idõpont-
jához igazodik.

Ü. 87.
A tisztségviselõkre vonatkozó javaslatot úgy kell kialakíta-
ni, hogy a jelöltek, illetve jelöltcsoportok mindhárom tu-
dományterületet képviseljék.

Ü. 88.
A jelölõbizottság a tisztségviselõket és a tagokat megvá-
lasztó közgyûlés elõtt hat héttel körlevélben közli javasla-
tait a közgyûlés tagjaival. A közgyûlés tagjai a körlevélben
foglaltakkal kapcsolatban a kézhezvételtõl számított két
héten belül írásban, legalább húsz közgyûlési tag aláírásá-
val közölhetik észrevételeiket a jelölõbizottsággal.

Ü. 89.
Az egyes tisztségek betöltésére többes jelölést lehet alkal-
mazni. Ebben az esetben � a tudományterületi képviselet-
nek az Ü. 87. pontban megfogalmazottak szerinti biztosítá-
sa mellett � a tisztségviselõk egyes csoportjaira (elnök,
fõtitkár, fõtitkárhelyettes[ek]) kell javaslatot tenni.

Ü. 90.
Ha a közgyûlés a jelölõbizottság javaslatával nem ért
egyet, felhívhatja a jelölõbizottságot, határidõ megjelölésé-
vel, új javaslat megtételére.

Asz. 35. §
(1) A választást követõ elsõ ülésen a bizottságok tagjai

maguk közül elnököt és szükség esetén titkárt választa-
nak. A bizottsági üléseket a bizottság elnöke hívja ösz-
sze. A bizottsági tagok egyharmada a napirend megjelö-
lésével maga is összehívhatja a bizottságot, ha javasla-
tuknak az elnök nem tesz eleget.

(2) Az állandó bizottságok tevékenységét ügyrend szabá-
lyozza. A bizottságok ügyrendjüket jóváhagyásra a
közgyûlés elé terjesztik.

(3) Az ideiglenes bizottságok megbízatása a feladat ellátá-
sával megszûnik.

(4) A bizottságok tevékenységükrõl a közgyûlésnek beszá-
molnak.

Az Akadémia Doktori Tanácsa
Asz. 36. §
Az Akadémia Doktori Tanácsának 25 tagja van. A tanács
tagjává az Akadémia rendes tagja, levelezõ tagja vagy a
Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel vagy az
Akadémiai Törvény 28. §-a alapján azzal egyenértékûnek
minõsített tudományos fokozattal rendelkezõ köztestületi
tag választható. A tanácsnak minden tudományos osztály
részérõl legalább két tagja van. A három év eltelte után
legfeljebb egy alkalommal a tag újraválasztható.

A Felügyelõbizottság

Asz. 37. §
(1) A Felügyelõbizottságnak a köztestületi tagok közül

választott hét tagja van. A Felügyelõbizottságnak nem
lehet tagja az Akadémia tisztségviselõje, továbbá az, aki
az Akadémiával vagy az Akadémia intézetével, intéz-
ményével közalkalmazotti, köztisztviselõi jogviszony-
ban vagy munkaviszonyban áll, a Vagyonkezelõ Kura-
tórium tagja, az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának
vagy a tanács kuratóriumának tagja. A három év eltelte
után legfeljebb egy alkalommal a tag újraválasztható.

(2) A Felügyelõbizottság feladata az, hogy ellenõrizze az
akadémiai vagyonkezelés szabályszerûségét és ésszerû-
ségét, az Akadémia éves költségvetési irányelveirõl, to-
vábbá az éves költségvetési beszámolóról a közgyûlés
számára jelentést készítsen.

(3) A Felügyelõbizottság feladatainak ellátása érdekében a
vezetõ tisztségviselõktõl és a vezetõ állású dolgozóktól
jelentést vagy felvilágosítást kérhet, az Akadémia és az
akadémiai intézmények pénzügyi és számviteli nyilván-
tartásait és iratait megvizsgálhatja, illetõleg szakértõvel
megvizsgáltathatja.

(4) Ha az Akadémia alapvetõ vagyoni érdekei ezt megköve-
telik, a Felügyelõbizottság a közgyûlés összehívását ja-
vasolhatja az elnöknek, vagy ha a javaslat megtétele
után rövid idõn belül a közgyûlés nem ült össze, a köz-
gyûlést összehívhatja.

A Vagyonkezelõ Kuratórium
Asz. 38. §
(1) A Vagyonkezelõ Kuratóriumnak hét tagja van. A kura-

tórium tagjának olyan személy választható, aki a va-
gyonkezeléshez megfelelõ szakismerettel, tapasztalattal
rendelkezik. A megválasztásnak nem feltétele a köztes-
tületi tagság. A megbízás háromévi idõtartamra szól. A
kuratórium tagja egy alkalommal újraválasztható.

(2) A kuratórium feladata az Akadémia vagyoni érdekeinek
hatékony érvényesítését szolgáló gazdálkodás elõsegíté-
se. Ennek keretében a Vagyonkezelõ Kuratórium külö-
nösen a következõ feladatokat látja el:
a) az Akadémiai Törvény 5. §-ának (1) bekezdésében

meghatározott törzsvagyon és az Akadémia tulajdo-
nában lévõ egyéb vagyontárgyak hasznosításával
kapcsolatos � az ügyrendben meghatározott értékha-
tár feletti � döntések elõzetes véleményezése,
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b) a Polgári Törvénykönyv 175. §-ában foglaltak alkal-
mazásával az Akadémiára bízott vagyontárgyak
hasznosítása tekintetében az Akadémiai Törvény 19.
§-ának (1) bekezdésében meghatározott egyetértési
jog gyakorlása,

c) a vagyonhasznosításra vonatkozó általános elgondo-
lások kidolgozásában és a konkrét intézkedések elõ-
készítésében való részvétel.

A Tudományetikai Bizottság

Asz. 39. §
(1) A Tudományetikai Bizottságnak huszonkét tagja van.

Taggá a köztestület tagja választható.

Ü. 91.
A Tudományetikai Bizottság tagjai közül tizenegyet az
Akadémia rendes vagy levelezõ tagjai közül, tizenegyet
pedig a köztestület nem-akadémikus tagjai közül kell meg-
választani.

(2) A bizottság feladata az, hogy a tudományos kutatás
szabadságának, a tudományos közélet tisztaságának vé-
delmében állást foglaljon tudományetikai elvi kérdé-
sekben.

(3) A bizottság konkrét ügyekben is eljárhat, ha mind a pa-
nasztevõ, mind pedig az a személy, akivel szemben a pa-
naszt benyújtották írásban kijelenti, hogy aláveti magát a
bizottság eljárásának. A bizottság ilyen esetekben jogi
szakértõ véleményét is meghallgatja és figyelembe veszi.

Ü. 91/A.
Az Akadémia köztestületének tagja köteles alávetni magát a
bizottság eljárásának.9

A Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság

Asz. 40. §
(1) A Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságnak tizenhét tagja

van. Elnökét és titkárát a közgyûlés választja: 11 aka-
démikus-könyvfelelõs tagját az egyes tudományos osz-
tályok delegálják. A bizottságnak tagja az Akadémia
Elnöki Titkárságának vezetõje, az Akadémiai Könyvtár
fõigazgatója, az Akadémia Titkársága Pénzügyi Fõosz-
tályának vezetõje, valamint az Akadémiai Kiadó és
Nyomda képviselõje.

(2) A bizottság feladata az Akadémia kiadói politikájának
összehangolása, a könyv- és folyóiratkiadás támogatá-
sára elkülönített pénzügyi forrásokkal való hatékony
gazdálkodás elõsegítése. Az Akadémia által alapított
magyar és idegen nyelvû folyóiratok alapítói jogát � a
bizottság véleményének meghallgatásával � a fõtitkár
gyakorolja.

Az Akadémia elnökérõl és fõtitkáráról

Az Akadémia elnöke

Tv. 15. §
(1) Az Akadémia elnökét a hazai akadémikusok közül �

a hazai akadémikusok javaslata alapján � legfeljebb
öt évre a közgyûlés választja; tisztségében a köztár-
saság elnöke megerõsíti.

                                                          
9 Megállapította az MTA 2003. májusi, CLXXII. rendes közgyûlésének

15. sz. határozata.

(2) Az elnök a tevékenységéért a közgyûlésnek felel.

Asz. 41. §
(1) A közgyûlés az elnököt három évre választja meg. A

három év elteltével a megbízás egy alkalommal meg-
újítható.

(2) Az elnök tevékenységérõl minden évben beszámol a
közgyûlésnek. A közgyûlés a beszámoló elfogadásáról
határozatot hoz.

Ü. 92.
Az elnök képviseli az Akadémiát itthon és külföldön egya-
ránt. Az elnök képviseleti jogkörének egy részét (általában
vagy egyes konkrét esetben) átruházhatja.

Ü. 93.
Az elnök a köztestületre vonatkozó rendelkezéseit szabály-
zatban teszi meg, amelyet az Akadémiai Értesítõben közzé
kell tenni. Amennyiben a szabályozni kívánt terület a fõtit-
kár felelõsségét is érinti (pl. Tv. 19. §), a szabályzatot
együttesen kell kiadni.

(3) Az elnököt a miniszteri illetménnyel azonos mértékû
illetmény, valamint évente 25 munkanap alapsza-
badság és 15 munkanap pótszabadság illeti meg.

(4)10 Az elnök jogállására az e törvényben nem szabá-
lyozott kérdésekben � az  1�4. §, a 8. §, a 15. § f)
pontja, a 23�36. §, az 50�56. §, valamint a VII. és
VIII. fejezetben foglaltak kivételével � a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Ktv.) rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni.

Tv. 16. §
Az Akadémia tevékenységét a közgyûlés határozatainak
és iránymutatásainak megfelelõen az elnök irányítja. Az
elnök képviseli az Akadémiát, és gyakorolja az Alap-
szabály által hatáskörébe utalt jogokat.

Asz. 42. §
(1) Az elnök gondoskodik a közgyûlés határozatainak vég-

rehajtásáról. Irányítási feladatkörében az elnök dönt
mindazokban a kérdésekben, amelyeket az akadémiai
törvény vagy az alapszabály más feladatkörébe nem
utal; a munkamegosztás menetében az elnök a feladatok
egy részének ellátásával � a közgyûléssel szemben
fennálló felelõsségének fennmaradása mellett � mást
idõlegesen megbízhat.

(2) Az elnök gondoskodik az Országgyûlés számára készü-
lõ beszámoló és a Kormány számára készülõ éves tájé-
koztató összeállításáról, a közgyûlés elé terjesztésérõl,
és a közgyûlés határozatainak megfelelõen az Országy-
gyûléshez, illetõleg a Kormányhoz való benyújtásáról.

(3)  Meghatározott feladatok ellátására az elnök állandó
vagy alkalmi bizottságot hozhat létre.

(4) Az Akadémia irányítása körében az elnök közvetlenül
is felkérheti az Akadémia bármely szervét, szervezetét,
intézményét, köztestületi tagját, munkavállalóját megha-
tározott feladat elvégzésére.

(5) Az Akadémia költségvetésén belül a közgyûlés évente
                                                          
10 Megállapította: 2005. évi VI. tv. 1. §. Hatályos 2005. III. 10-tõl.
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meghatározza azt a keretösszeget, amellyel � feladatai-
nak teljesítése érdekében � az elnök közvetlenül rendel-
kezik.

(6) Az Elnöki Titkárság vezetõjének és munkatársainak
kinevezésére és felmentésére az elnök tesz javaslatot.

Az Akadémia alelnökei

Asz. 43. §
(1) Az Akadémia alelnökeit a hazai akadémikusok közül �

a jelölõbizottságnak a hazai akadémikusok javaslata
alapján készített elõterjesztését alapul véve � az Asz.
34. §-ának megfelelõen, három évre a közgyûlés vá-
lasztja. A három év letelte után a megbízás egy alka-
lommal megújítható.

(2) Az alelnökök az elnök által meghatározott munkameg-
osztásnak megfelelõen látják el a feladatokat. Az elnö-
köt akadályoztatása esetén az általános hatáskörû alel-
nök helyettesíti.

(3) Az alelnökök tevékenységükért a közgyûlésnek felel-
nek.

Az Akadémia elnöksége

Tv. 17. §
(1) Az elnök tanácsadó testülete az Alapszabályban

meghatározott módon választott és mûködõ elnök-
ség.

(2) Az elnökség ellátja azokat a feladatokat is, amelyek-
kel a közgyûlés megbízza.

Asz. 44. §
(1) Az elnökség szavazati jogú tagja az Akadémia elnöke,

alelnökei, fõtitkára, fõtitkárhelyettese(i), a tudományos
osztályok elnökei, valamint a köztestület hat olyan tag-
ja, akit a közgyûlés a hazai akadémikusok és a doktorok
közgyûlési képviselõi közül azonos számmal háromévi
idõtartamra, egy alkalommal újraválaszthatóan megvá-
laszt. Az elnökség tanácskozási jogú tagja a Magyar
Rektori Konferencia elnöke és a Magyar Tudomány cí-
mû folyóirat fõszerkesztõje, a területi bizottságok elnö-
kei közül egy (az elnökök megállapodása szerinti sor-
rendben évente váltva egymást) és az akadémiai kutató-
helyek egy képviselõje, akit az akadémiai kutatóhelyek
vezetõi választanak háromévi idõtartamra.

(2) Az elnökség üléseit az Akadémia elnöke hívja össze és
vezeti. Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza.
Az akadémikusok választásával kapcsolatos kérdések-
ben csak akadémikusok szavazhatnak.

Ü. 94.
Az Akadémia elnökének engedélyével az elnökség ülésein
részt vesznek a Titkárság azon dolgozói, akiknek az ülés
lebonyolításával kapcsolatosan feladataik vannak.

Ü. 95.
Az Akadémia elnöke akadályoztatása esetén az elnökségi
ülést az elnök által felkért alelnök vezeti. Az ülést levezetõ
alelnököt az ülésen az elnök jogosítványai megilletik.

Ü. 96.
Az elnökség szükség szerint ülésezik.

Ü. 97.
Azokban a kérdésekben, amelyekben az Alapszabály vagy a
közgyûlés döntési jogkörrel ruházta fel az elnökséget, az
elnökség állásfoglalása az elnököt is kötelezi.

Ü. 98.
Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a szava-
zásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. Szavazat-
egyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

Ü. 99.
Határozatképtelenség esetén az elnök 15 napon belül újabb
ülést hívhat össze, amely a megjelentek számától függetle-
nül határozatképes.

Ü. 100.
Az elnökségi ülést úgy kell elõkészíteni, hogy tagjainak
legalább három munkanap rendelkezésükre álljon a tár-
gyalásra való felkészülésre.

Ü. 101.
Az ülés napirendjét az elnök határozza meg. Az elnökség
tagjai kérhetik az ülésen az elnöktõl az Akadémia számára
fontos ügyek napirenden kívüli megtárgyalását.

Ü. 102.
Az elnökségi ülésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni. Ennek
hitelesítésére az elnökség két jelenlévõ tagját kell felkérni.
Az elnökségi ülésen elhangzottakról magnetofon felvétel
készül, amely azonos értékû a jegyzõkönyvvel.

Ü. 103.
Az elnökség állásfoglalását a napirendi pont feletti vitát
követõen az elnök röviden ismerteti. Az elnökség határoza-
tait tartalmazó állásfoglalásokat az ülést követõ 8 munka-
napon belül írásba kell foglalni. Az elnök dönt arról, hogy
az elnökség állásfoglalásai közül melyeket kell számozással
ellátva megjelentetni az Akadémiai Értesítõben. Az elnök
által aláírt állásfoglalásokat meg kell küldeni az elnökség
tagjainak, és mindazoknak, akiknek feladata, hogy gondos-
kodjanak a végrehajtásukról. Ha az elnökség kizárólag
tanácsadói jogkörében jár el, állásfoglalásait az elnök �
amennyiben azokkal egyetért � határozatban rögzíti.

Asz. 45. §
(1) Az elnökség segíti a közgyûlés elõkészítését és lebo-

nyolítását. Ennek keretében megvitatja a közgyûlés na-
pirendi javaslatát, és a javaslatot a közgyûlés elé ter-
jeszti, a közgyûlés számára � ha szükséges � vélemé-
nyezi a közgyûlés lefolytatásával kapcsolatos ügyrendi
javaslatokat. Az elnökség hívja össze az akadémikusok,
illetve a doktorok gyûlését.

(2) Az elnökség közremûködik a tudományos osztályok
között felmerülõ viták rendezésében, így különösen ab-
ban, hogy egyes tudományterületek melyik tudományos
osztály illetékességi körébe tartozzanak. Szükség esetén
az elnökség határoz a vitás kérdésben.

(3) Az elnökség tesz indokolt javaslatot a közgyûlésnek új
tudományos osztály vagy területi bizottság létesítésére,
meglévõ osztály átszervezésére, megszüntetésére. Az
elnökség interdiszciplináris bizottságot hozhat létre.

(4) Az Akadémia rendes és levelezõ tagjainak választása-
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kor az elnökség a tudományágazatok arányos fejlõdése
és képviselete követelményének szem elõtt tartásával
meghatározza azt, hogy az egyes tudományos osztályok
által javasolt személyek közül hány kerüljön megválasz-
tásra. Az elnökség a jelölésnél nem térhet el attól a sor-
rendtõl, amelyet az osztályok a javaslatukban megál-
lapítottak. Az elnökség az osztályok javaslata alapján a
jelöléseket az akadémikusok gyûlése elé terjeszti.

(5) Ha az Akadémia rendes vagy levelezõ tagja szakterület-
ének megváltozása vagy más ok miatt másik tudomá-
nyos osztály munkájába kíván bekapcsolódni, mint
amelyiknek a javaslata alapján akadémikussá választot-
ták, kérelmérõl az elnökség dönt.

Ü. 104.
Az elnökség az áthelyezési kérelemrõl a két érintett osztály
véleményének ismeretében dönt.

(6) Az elnökség dönt � a tudományos osztályok javaslata
alapján � az Akadémia által adományozott díjak, kitün-
tetések odaítélésérõl, egyéb díjakat illetõen pedig a dí-
jazásra javaslatot tesz.

(7) Az elnök kérésére, valamint saját kezdeményezésre az
elnökség állást foglal nagy jelentõségû, több tudomány-
ágazatot érintõ tudományos, tudománypolitikai, társa-
dalmi kérdésekben.

(8) Az elnökség véleményt nyilvánít az erõforrások tudo-
mányágazatok közötti felosztásáról.

Asz. 46. §
Az elnökség feladatainak ellátására állandó vagy alkalmi
bizottságokat hozhat létre.

Az Akadémia fõtitkára

Tv. 18. §
(1) A fõtitkárt a hazai akadémikusok körébõl � legfel-

jebb 5 évre � a közgyûlés választja. Nem választható
fõtitkárrá olyan személy, akivel szemben az AKT ki-
fogást emel.

(2) A fõtitkár tevékenységéért a közgyûlésnek felel.

Asz. 47. §
(1) A közgyûlés a fõtitkárt három évre választja meg. A

három év elteltével a megbízás egy alkalommal meg-
újítható.

(2) Az AKT-nak a fõtitkár választása elleni kifogását meg
kell indokolnia.

(3) A fõtitkár tevékenységérõl minden évben beszámol a
közgyûlésnek. A közgyûlés a beszámoló elfogadásáról
határozatot hoz.

(3)11 A fõtitkár illetménye nyelvpótlék nélkül a köz-
tisztviselõi illetményalap 25,8-szorosa, a fõtitkárhe-
lyettes illetménye nyelvpótlék nélkül a köztisztvise-
lõi illetményalap 19,35-szöröse. A fõtitkár és a fõ-
titkárhelyettes illetményét az Akadémia elnöke leg-
feljebb 30%-kal megemelheti. A fõtitkár és a fõtit-
kárhelyettes egyéb juttatásait az Akadémia elnöke
állapítja meg.

                                                          
11 Megállapította: 2006. évi LXXII. tv. 6. §. Hatályos: 2006. VIII. 10-tõl.

 (4)12 A fõtitkárra és a fõtitkárhelyettesre az e törvény-
ben nem szabályozott kérdésekben � az 1�4. §, a 8. §,
a 15. § f) pontja, a 23�36. §, az 50�56. §, az 58. §,
valamint a VII. és VIII. fejezetben foglaltak kivéte-
lével � a Ktv. rendelkezéseit kell megfelelõen alkal-
mazni.

Tv. 19. §
(1)13 A fõtitkár a vagyon tekintetében a közgyûlés

egyetértésével � illetõleg a 14. § (2) bekezdésében
foglalt megszorítással � gyakorolja az Akadémiát
megilletõ tulajdonosi jogokat. E körben képviseli az
Akadémiát és gondoskodik a közgyûlés döntéseinek
végrehajtásáról.

(2) A fõtitkár � a közgyûlés határozatainak és az elnök
iránymutatásainak keretei között � az Alapszabály-
ban meghatározott módon mûködteti az Akadémia
köztestületi szerveit segítõ és az AKT-t kiszolgáló
titkársági szervezetet. Vezetõje a titkársági szerve-
zetnek és gyakorolja az e szervezettel közszolgálati
jogviszonyban állók tekintetében a munkáltatói jo-
gokat.

(3) A fõtitkár látja el az Akadémia költségvetési fejezete
felügyeletét ellátó szerv vezetõjének feladatait.

Asz. 48. §
A fõtitkár feladatainak ellátása körében közvetlenül is fel-
kérheti az Akadémia bármely szervét, szervezetét, intézmé-
nyét, köztestületi tagját, munkavállalóját meghatározott
feladatok elvégzésére, és állandó vagy alkalmi bizottságot
hozhat létre.

Asz. 49. §
(1) A fõtitkár az Akadémia feladatainak teljesítését bizto-

sítva, az akadémiai vagyon értékének megõrzésére és
növelésére törekedve gondoskodik a vagyon hasznosí-
tásáról.

(2) A fõtitkár gondoskodik a vagyonhasznosításra vonatko-
zó általános elgondolások kidolgozásáról és
a) az Akadémiai Törvény 5. §-ának (1) bekezdésében

meghatározott törzsvagyon és az Akadémia tulajdoná-
ban lévõ egyéb vagyontárgyak hasznosításával kapcso-
latos általános döntések meghozatala érdekében � a
Vagyonkezelõ Kuratórium elõzetes véleményének is-
mertetésével � javaslatot tesz a közgyûlésnek,

b) az Akadémiai Törvény 5. §-ának (2) bekezdésében
meghatározottak és a Polgári Törvénykönyv 175. §-
ában foglaltak alkalmazásával az Akadémiára bízott
vagyontárgyak hasznosítása tekintetében a Vagyon-
kezelõ Kuratórium egyetértését és az Akadémiai
Kutatóhelyek Tanácsának a hozzájárulását, illetõleg
elvi állásfoglalását kéri.

(3) A fõtitkár a közgyûlés által meghatározott elvek szerint
a közgyûlés által meghatározott értékig önállóan, az
ügyrendben meghatározott értékhatárok között a Va-
gyonkezelõ Kuratórium elõzetesen megadott vélemé-
nyének figyelembevételével gyakorolja az egyes va-

                                                          
12 Megállapította: 2005. évi VI. tv. 2. §. Hatályos: 2005. III. 10-tõl.
13 Módosította: 2007. évi CVI. tv. 56. § (1) bek. a) pont,

 58. § (1) bek. e) pont.
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gyontárgyak tekintetében az Akadémia nevében a ren-
delkezési jogot, köt szerzõdést az Akadémia nevében.

Ü. 105.
A fõtitkár a Vagyonkezelõ Kuratórium elõzetes véleményé-
nek figyelembevételével az MTA éves költségvetésének 1�
1,5%-a közötti érték esetében gyakorolja az egyes vagyon-
tárgyak tekintetében a rendelkezési jogot, köt szerzõdést az
Akadémia nevében.

Asz. 50. §
A fõtitkár a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv
vezetõjeként

a) irányítja az éves költségvetés irányelveinek, a költ-
ségvetési fejezet tervének, a költségvetési beszámo-
ló elkészítésének munkáját, figyelembe véve a tu-
dományos osztályok tudományos-szakmai értékelé-
sét, a Vezetõi Kollégium, a Vagyonkezelõ Kuratóri-
um és az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa vélemé-
nyét,

b) a költségvetés irányelveit és a költségvetési beszámo-
lót a Felügyelõbizottság és a közgyûlés elé terjeszti,

c) gondoskodik arról, hogy a felügyelete alá tartozó fe-
jezetbe sorolt költségvetési szervek tevékenységé-
ben érvényesüljön az akadémiai feladatok ellátására
szolgáló pénzeszközökkel és a vagyonnal való sza-
bályszerû és hatékony gazdálkodás követelménye,

d) szükség esetén kezdeményezi az akadémiai költség-
vetési fejezeten belül a címek közötti átcsoportosí-
tást, és engedélyezi a címen belüli átcsoportosításo-
kat,

e) javaslatot tesz � a pénzügyminiszter egyetértésével �
a közgyûlésnek költségvetési szerv alapítására, meg-
szüntetésére, meglévõ szervezetek összevonására.

Asz. 51. §
A fõtitkár

a) közremûködik az Országgyûlés részére készülõ be-
számoló és a Kormány részére készülõ tájékoztató
kidolgozásában,

b) részt vesz az Akadémia egész mûködését érintõ tu-
dománypolitikai elvek, programok kialakításában,

c) részt vesz a közgyûlés határozatainak végrehajtásá-
ban,

d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a közgyû-
lés rábíz.

A fõtitkárhelyettes(ek)

Asz. 52. §
(1) A fõtitkárt munkájában fõtitkárhelyettes(ek) segíti(k). A

fõtitkárhelyettes(eke)t a közgyûlés az Akadémia hazai
tagjai közül � az Asz. 34. §-ának megfelelõen � három
évre választja meg. A három év elteltével a megbízás
egy alkalommal megújítható.

(2) A fõtitkárhelyettes(ek) a közgyûlésnek felel(nek).

A Vezetõi Kollégium
Asz. 53. §
(1) A Vezetõi Kollégium feladata a vezetés egységének és

a mindennapos teendõk összehangolt elvégzésének

biztosítása. A Vezetõi Kollégiumnak az elnök, az alel-
nökök, a fõtitkár, a fõtitkárhelyettes(ek) hivatalból tag-
jai, akik a három tudományterületnek egy-egy képvise-
lõjét felkérik a kollégiumban való részvételre. A kollé-
gium ülésére a témának megfelelõen szakértõk is meg-
hívást kapnak.

Ü. 106.
A három tudományterület képviselõit a Vezetõi Kollégium
(VK) munkájában való részvételre � a hivatalból tagok
megbízási idejével egyezõen � három évre kérik fel.

(2) A Vezetõi Kollégium hetente vagy szükség szerint
ennél sûrûbben tart ülést. Az ülést az elnök vezeti.

(3) A Vezetõi Kollégium tagjai folyamatosan tájékoztatják
egymást az elintézésre váró kérdésekrõl és tervezett
döntéseikrõl. A Vezetõi Kollégium hagyja jóvá a titkár-
ság szervezeti és mûködési szabályzatát. Ha a kollégium
tagjainak véleménye lényegesen eltér a tervezett döntés
tekintetében, az elnökség rendkívüli ülését össze kell
hívni.

Ü. 107.
Az elnökség a rendkívüli ülésen állást foglal a Vezetõi
Kollégium által elõterjesztett vitás kérdésekben.

Ü. 108.
A Vezetõi Kollégium állásfoglalását szótöbbséggel alakítja
ki. A VK állásfoglalása nem csorbíthatja a választott veze-
tõk egyéni döntéshozói jogát és felelõsségét.

Ü. 109.
A Vezetõi Kollégium tagjai legkésõbb két nappal a VK
ülése elõtt, a tárgyaláshoz szükséges anyagok benyújtásá-
val, írásbeli javaslatot tehetnek a napirendre. Sürgõs ügyek
napirendre tûzésére a VK tagja az ülésen is javaslatot
tehet.

Ü. 110.
A Vezetõi Kollégium állásfoglalásait a Kollégium titkára
írásba foglalja, számozással látja el és az elnök jóváhagyá-
sát követõen megküldi a VK tagjainak, valamint az adott
tárgyban illetékes szervezeti egység vezetõjének. Az állás-
foglalásokat az Elnöki Titkárság, valamint a Jogi és Igaz-
gatási Fõosztály tartja nyilván.

Ü. 111.
A Vezetõi Kollégium titkára az Elnöki Titkárság vezetõje,
aki gondoskodik a VK üléseinek elõkészítésérõl és lebo-
nyolításáról.

Asz. 54. §
(1) Az Akadémia egyes feladatainak megoldásában a tu-

dományos osztályok és az Akadémia irányítása közötti
összhang megteremtése és a hosszú távra szóló elgondo-
lások kidolgozása érdekében a Vezetõi Kollégium ál-
landó és alkalmi bizottságokat hoz létre; a Vezetõi
Kollégium határozza meg a bizottságok feladatát, mû-
ködését, jóváhagyja ügyrendjüket és dönt a bizottság
megszüntetésérõl.

(2) Az állandó bizottság a kijelölt alelnök vezetésével mû-
ködik, tagja a tudományos osztályok által háromévi
idõtartamra, egy alkalommal megújítható megbízással
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delegált egy-egy köztestületi tag és szükség szerint a bi-
zottság elnöke által felkért néhány szakértõ.

Ü. 112.
A Vezetõi Kollégium állandó bizottságai:

Könyvtári Bizottság
Szociális Bizottság

Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága.
Az állandó bizottságok vezetõi a bizottságok tevékenységé-
rõl a VK-nak évente, írásban beszámolnak.

(3) A Könyvtári Bizottság a Vezetõi Kollégium által meg-
határozott feladatok mellett ellátja az Akadémiai Könyv-
tár és � az AKT-val együttmûködve � az akadémiai kuta-
tóintézetek szakkönyvtárainak szakmai felügyeletét; a
könyvtárak vezetõi kötelesek a bizottság számára a fel-
ügyelet körében kért tájékoztatást megadni.

(4) A Szociális Bizottság a Vezetõi Kollégium által megha-
tározott feladatok mellett elemzi a köztestületi tagok
munka- és életkörülményeinek kérdéseit; a köztestület
minden tagja, az Akadémia minden szervezete, szerve,
intézménye köteles megadni a bizottságnak a feladatai
ellátásához szükséges tájékoztatást.

(5) A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a Vezetõi Kol-
légium által meghatározott feladatok mellett elemzi a
nemzetközi tudományos kapcsolatok rendszerét és fej-
lesztési lehetõségeit; a köztestület minden tagja, az
Akadémia minden szervezete, szerve, intézménye köte-
les megadni a bizottságnak a feladatai ellátásához szük-
séges tájékoztatást.

Az akadémiai kutatóintézetekrõl

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa

Tv. 20. §
(1) Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) az

akadémiai kutatóhelyek mûködését irányító testület.

Asz. 55. §
(1) Az AKT az akadémiai intézetek és a támogatott kutató-

helyek mûködésének irányítása körébe tartozó feladatait
a tudományos kutatással és értékeléssel összefüggõ kér-
désekben a tudományos osztályokkal, a gazdálkodással
és a vagyonnal kapcsolatos kérdésekben pedig a
Felügyelõbizottsággal és a Vagyonkezelõ Kuratórium-
mal együttmûködve látja el.

(2) Az AKT tevékenységéhez szükséges szolgáltatásokat a
titkársági szervezet biztosítja.

(3) Az AKT a tevékenységéért a közgyûlésnek felel, tevé-
kenységérõl évente beszámol a közgyûlésnek.

(2) Az AKT legfeljebb 30 tagból áll. A tagokat fele-fele
arányban a közgyûlés, illetve az akadémiai kutatóin-
tézetek, kutatóhelyek delegálják. A küldöttek meg-
választásának módját, az AKT mûködését és eljárási
rendjét az Alapszabály határozza meg. Az AKT ösz-
szetételében biztosítani kell a tudományterületek
arányos képviseletét.

Asz. 56. §
Az AKT-nak a közgyûlés által delegált 15 tagjára a közgyû-
lés jelölõbizottsága, az akadémiai kutatóintézetek és a tá-

mogatott kutatóhelyek által delegált 15 tagjára pedig a
Kutatói Fórum jelölõbizottsága tesz javaslatot a közgyûlés-
nek, illetõleg a Kutatói Fórumnak.

Asz. 57. §
(1) Az AKT tagjának nem jelölhetõ olyan személy, aki a

Vagyonkezelõ Kuratórium, a Felügyelõbizottság, a Fel-
sõoktatási és Tudományos Tanács, vagy az OTKA Or-
szágos Bizottságának tagja. Nem jelölhetõ az AKT tag-
jának akadémiai kutatóintézet vagy kutatóhely vezetõje,
valamint az sem, akitõl nem várható el ezen kutatóinté-
zetek, támogatott kutatóhelyek tárgyilagos értékelése.

(2) A delegáltak megbízása háromévi idõtartamra szól. A
három év letelte után a megbízás egy alkalommal meg-
hosszabbítható.

A Kutatói Fórum

Asz. 58. §
(1) A Kutatói Fórum tagjai az akadémiai kutatóintézetek-

ben és a támogatott kutatóhelyeken dolgozó köztestületi
tagok képviselõi. A Fórum küldötteinek megbízása há-
rom évre szól. A képviselõk száma az MTA-val közal-
kalmazotti jogviszonyban álló, az adott osztályhoz tar-
tozó köztestületi tagok számával arányos. A Kutatói Fó-
rum tagjainak megválasztását az Akadémiai Kutatóhe-
lyek Vezetõinek Tanácsa szervezi meg, egyúttal megha-
tározza az egyes kutatóhelyekrõl választható küldöttek
számát, biztosítva a kis kutatóhelyek megfelelõ képvise-
letét is.

(2) A Kutatói Fórum küldötteit az egyes kutatóhelyeken
dolgozó doktorok gyûlése titkosan választja meg. A
gyûlés résztvevõi korlátozás nélkül tehetnek javaslatot a
küldöttekre. A szavazatszámlálást a gyûlés által válasz-
tott háromtagú bizottság végzi el, a bizottság tagjai nem
lehetnek jelöltek a Kutatói Fórumra.

(3) Az akadémiai kutatóhelyek delegáltjait az AKT-ba a
kutatóhelyeken dolgozó köztestületi tagok közül a Kuta-
tói Fórum titkosan választja meg. A Fórum munkáját
legalább két ülésben végzi: elsõ alkalommal legalább 6
tagú jelölõbizottságot és szavazatszámláló-bizottságot
választ, amelyek tagjai nem lehetnek jelöltek az AKT
tagságára. Ezt követõen legalább három héttel ülhetnek
össze a második, AKT tagválasztó szekcióülések a há-
rom tudományterületnek megfelelõen.

(3) Az AKT elnöki teendõit az Akadémia fõtitkára látja
el, ennek keretében gondoskodik az AKT határoza-
tainak végrehajtásáról.

(4) Az AKT egyéb feladatai mellett
a) a kuratóriumok kezdeményezése alapján javasla-

tot tesz akadémiai kutatóintézet létrehozására,
átszervezésére, megszüntetésére,

b) a kuratóriumoknak az egyes kutatóintézetekre,
kutatóhelyekre bontott támogatási javaslata
alapján elõterjeszti a kutatóintézetek, kutatóhe-
lyek támogatásának tudományterületek szerinti
éves költségvetési és beruházási kereteit,

c) megvitatja a közgyûlés számára készülõ beszámo-
lót a kutatóhelyek tevékenységérõl.
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Asz. 59. §
A kutatóintézetek és a támogatott kutatóhelyek vezetõi
kötelesek megadni az AKT-nak a feladatai ellátásához
szükséges tájékoztatást.

Asz. 60. §
(1) Az AKT ülését a napirend megjelölésével az AKT

elnöke hívja össze. Az AKT ülését össze kell hívni ak-
kor is, ha az AKT három tagja vagy a Felügyelõ-
bizottság a napirend megjelölésével írásban ezt kéri.

(2) Az ülés akkor határozatképes, ha az AKT tagjainak
legalább a fele, és valamennyi tudományterületrõl leg-
alább 3-3 képviselõ jelen van.

(3) Az AKT határozatait szótöbbséggel hozza.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetõinek Tanácsa

Asz. 61. §
(1) Az AKT konzultatív testülete az Akadémiai Kutatóhe-

lyek Vezetõinek Tanácsa. A tanács ülése háromévi
idõtartamra megválasztja a tanács elnökét; a három év
letelte után a megbízás egy alkalommal megújítható. A
tanács elnöke hívja össze és vezeti a tanács üléseit. Az
Akadémia fõtitkára vagy megbízottja a tanács ülésein
részt vesz.

(2) A tanács megvitatja a kutatóhálózat mûködtetésének
kérdéseit, véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben,
amelyben az AKT állásfoglalásra kéri fel, kijelöli a
munkáltatói tárgyalócsoportnak az Akadémiai Érdek-
egyeztetõ Tanácsban részvevõ képviselõit.

Az AKT kuratóriumai
Tv. 21. §
(1) Az AKT három � a tudományterületeknek megfelelõ

(matematikai és természettudományi, élettudományi,
társadalomtudományi) � kuratóriumot mûködtet.

(2) A kuratóriumok tagjait az AKT kéri fel. Az AKT
alapszabálya a tagságra vonatkozó összeférhetetlen-
ségi szabályokat állapít meg.

(3) A kuratóriumok tagjainak megbízatása legfeljebb
négy évre szól. A megbízatás egy ízben megismétel-
hetõ. A megismétlés feltételeit az AKT alapszabálya
állapítja meg.

(4) A kuratóriumok állapítják meg a tudományterüle-
tükhöz tartozó egyes kutatóintézetek, kutatóhelyek
költségvetési támogatásának és beruházásának
kereteit.

(5) A kuratóriumok értékelik az egyes kutatóhelyek
tevékenységét, és az értékelés eredményérõl tájékoz-
tatják az AKT-t.

Asz. 62. §
A kuratórium tagjainak a számát az AKT határozza meg. A
kuratórium tagjainak felkérésénél a feladat ellátásához
szükséges ismeretek mellett figyelemmel kell lenni arra a
követelményre is, hogy a kuratórium tudományterületéhez
tartozó tudományágak kérdéseirõl megalapozott álláspontot
tudjon kialakítani.

Asz. 63. §
A kutatóintézetek és a támogatott kutatóhelyek vezetõi
kötelesek megadni mindazt a tájékoztatást, amely szüksé-
ges a kuratórium feladatainak az ellátásához.

Asz. 64. §
A kuratóriumok tevékenységüket a tudományos osztályok-
kal és a tudományos bizottságokkal együttmûködve végzik.

Asz. 65. §
A kuratóriumok tevékenységükért az AKT-nak felelnek,
tevékenységükrõl évente beszámolnak az AKT-nak.

Asz. 66. §
(1) A kuratórium ülését a napirend megjelölésével az elnök

hívja össze. Össze kell hívni a kuratórium ülését akkor,
ha a kuratórium tagjainak egyharmada vagy az AKT el-
nöke vagy a Felügyelõbizottság a napirend megjelölé-
sével ezt írásban kéri.

(2) A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha tagjainak
több mint a fele jelen van.

(3) A kuratórium határozatait szótöbbséggel hozza. Szava-
zategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) A kuratórium ügyrendjét az AKT hagyja jóvá.

Az akadémiai kutatóintézet

Tv. 22. §
Az akadémiai kutatóintézet önálló jogi személy. A kuta-
tóintézet kutatási és � e törvényben meghatározott kere-
tek között � gazdasági önállósággal rendelkezik. A ku-
tatóintézetek által beterjesztett szervezeti és mûködési
szabályzatot az AKT hagyja jóvá.

Asz. 67. §
(1) Az Akadémia az Akadémiai Törvény 3. §-a (2) bekez-

désének a) pontjában megfogalmazott feladatának ellá-
tása körében meghatározott kutatások, elsõsorban alap-
kutatások végzésére kutatóintézetet létesít, kutatóintéze-
teket tart fenn.

(2) A kutatóintézetek közremûködnek az Akadémia felada-
tainak a teljesítésében. Ennek keretében kutatási terüle-
tükhöz tartozó kérdésekben részt vesznek az Akadémia
által készített vélemények kidolgozásában, a
kétévenként az Országgyûlés elé terjesztendõ akadémiai
beszámolónak és az évente a Kormányhoz benyújtandó
tájékoztatónak az elkészítésében.

(3) A kutatóintézetek gondoskodnak kutatóik szakmai fej-
lõdésérõl, lehetõségeik szerint figyelemmel kísérik és
támogatják a kutatási területükön a szakmai utánpótlást,
a felsõoktatási intézményekkel való megállapodás sze-
rint részt vesznek az oktatásban és a doktori képzésben.

Asz. 68. §
(1) A kutatóintézet maga dönt kutatási tevékenységérõl,

köteles azonban ellátni azokat a kutatási feladatokat,
amelyeket az Akadémia az alapító okiratban meghatá-
roz, köteles továbbá figyelembe venni az intézetek te-
vékenységérõl készített, az AKT, az illetékes tudomá-
nyos bizottság és tudományos osztály által elfogadott
értékelést, valamint a közgyûlés határozatait.

(2) A kutatóintézetek az Akadémia törzsvagyonából és az
Akadémiára bízott vagyontárgyakból az intézeteknek
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átadott vagyontárgyakkal és egyéb vagyontárgyakkal
gazdálkodnak. Az intézetek kötelesek megtartani azokat
a vagyonhasznosítási és gazdálkodási szabályokat,
amelyeket a közgyûlés meghatároz.

(3) A közgyûlés az AKT javaslatára az intézeteket � jogi
személyiségük megõrzése mellett � önálló feladattal,
szervezettel és önálló jogi személyiséggel rendelkezõ
intézetbe egyesítheti.

Tv. 23. §
(1) A kutatóintézet tevékenységét a tudományos tanács

vagy más intézeti testületi szerv közremûködésével
az igazgató irányítja.

Ü. 113.
Az akadémiai kutatóintézetet az igazgató képviseli.

Asz. 69. §
(1) A kutatóintézet szervezetét és mûködési rendjét az

intézeti szervezeti és mûködési szabályzat határozza
meg.

(2) Az intézeti szervezeti és mûködési szabályzat határozza
meg, hogy az intézet sajátosságának megfelelõen mi-
lyen testületi szerv segíti az igazgatót az intézet felada-
tainak ellátásában, az egységes vezetés biztosításában,
és milyen tanács támogatja az igazgatót az intézet kuta-
tási tevékenységére vonatkozó stratégiai döntéseinek
meghozatalában, az alapvetõ kutatási tematikai irányok
meghatározásában.

(2) Az igazgatót pályázati eljárás alapján az AKT javas-
latára, legfeljebb öt évre az Akadémia elnöke bízza
meg.

Ü. 114.
Az igazgató pályázatát, megbízásának módját és a vele
kapcsolatos munkáltatói jogok megosztását az elnök és a
fõtitkár együttes szabályzatban rendezi.

(3) Az igazgató megbízásához, az intézet kutatói közös-
ségének véleményét � az intézményi szervezeti és
mûködési szabályzatban meghatározott módon �
titkos szavazás útján ki kell kérni.

Tv. 24. §
Az akadémiai kutatóintézetek fenntartásának, mûköd-

tetésének és fejlesztésének forrásai:
a) a központi költségvetésben az Akadémia fejezet-

ben a kutatóintézetek számára elkülönített költ-
ségvetési keret;

b) az Akadémia egyéb forrásaiból az AKT által az
intézetek rendelkezésére bocsátott összeg;

c) különbözõ forrásokból elnyert, illetve szerzõdé-
sekhez kapcsolódó bevételek.

Tv. 25. §
(1) A kutatóintézet vállalkozási tevékenységet csak az

alapító okiratban elõírt alaptevékenységének veszé-
lyeztetése nélkül és a szervezeti és mûködési szabály-
zata keretei között végezhet. E tevékenységet a költ-
ségvetésbõl finanszírozott tudományos kutatásoktól
pénzügyileg elkülönítetten kell kezelni.

Asz. 70. §
Az intézet vállalkozási tevékenységének rendjét, a mun-
kamegosztást, a vállalkozás eredménye felosztásának
szabályait az intézet szervezeti és mûködési szabályzat-
ban rögzíti.

(2) Az akadémiai kutatóintézetek egymással, valamint
felsõoktatási intézményekkel kutatási, oktatási fel-
adatok ellátására, erõforrásaik célszerûbb felhasz-
nálására � a 14. § (1) bekezdés g) pontjának figye-
lembevételével � egyesülhetnek, továbbá egyete-
mekkel, egyetemi központokkal � önállóságuk
megtartásával � társult viszonyt létesíthetnek.

Asz. 71. §
A társult viszony létesítésérõl az intézet köteles elõzetesen
tájékoztatni a fõtitkárt részletesen ismertetve, hogy a társult
viszony mennyiben érinti az alapító okiratban meghatáro-
zott kutatási feladat ellátását és az Akadémia által az inté-
zetnek átadott törzsvagyont és az Akadémiára bízott állami
vagyont.

(3) Kutatási, oktatási feladatok egyesült vagy társult
formában történõ ellátását kutatóhelyek is kezde-
ményezhetik.

Tv. 26. §
(1) Az Akadémia kutatóintézeteiben, kutatóhelyein és

intézményeiben dolgozókra � a gazdasági társaságok
munkavállalói kivételével � a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(2) Az akadémiai kutatóintézetekben dolgozó kutatók
munkájukat tudományos meggyõzõdésüknek megfe-
lelõen végzik. Ezzel ellentétes tevékenységre nem
kényszeríthetõk, mások törvényes jogainak sérelme
nélkül szabadon tehetik közzé tudományos eredmé-
nyeiket.

Asz. 72. §
Az intézeti szervezeti és mûködési szabályzat a szerzõi
jogi és a szabadalmi jogi jogszabályok alapján meghatá-
rozza azokat a szabályokat, amelyek akkor alkalmazan-
dók, ha olyan találmányt jelentõ megoldás keletkezett,
amelynek kidolgozása a feltalálónak az intézettel fennálló
munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból folyó
kötelessége volt, vagy ha olyan szerzõi mû keletkezett,
amelynek elkészítése a szerzõnek az intézetben munka-
köri kötelezettsége volt.

A támogatott kutatóhelyek

Asz. 73. §
(1) Az Akadémia az Akadémiai Törvény 3. §-a (2) bekez-

désének a) pontjában meghatározott feladatának ellátása
körében meghatározott alapkutatások végzésére kutató-
csoportokat létesít és tart fenn, amelyek egyetemeken,
közgyûjteményekben és más befogadó intézményekben,
ezek egyetértésével mûködnek, együttesen egységes
autonóm hálózatot alkotva. Az autonóm hálózatot a
kutatócsoportok által választott tanács irányítja. A háló-
zat szervezeti és mûködési szabályzatát a kutatócsopor-
tok vezetõibõl álló testület dolgozza ki és az AKT
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hagyja jóvá.
(2) A kutatócsoportok közremûködnek az Akadémia felada-

tainak teljesítésében. Ennek keretében kutatási terüle-
tükhöz tartozó kérdésekben részt vesznek az Akadémia
által készített vélemények kidolgozásában, a
kétévenként az Országgyûlés elé terjesztendõ akadémiai
beszámolónak és a Kormányhoz benyújtandó tájékozta-
tónak az elkészítésében.

(3) A kutatócsoportok gondoskodnak kutatóik szakmai
fejlõdésérõl, lehetõségeik szerint figyelemmel kísérik és
támogatják a kutatási területükön a szakmai utánpótlást,
a felsõoktatási intézményekkel való megállapodás sze-
rint részt vesznek az oktatásban és a doktori képzésben.

(4) Az akadémiai kutatócsoportok fenntartásának, mûködte-
tésének és fejlesztésének forrásai:
a) a befogadó intézmények egyetemek, közgyûjtemé-

nyek és más intézmények által � szerzõdésben rögzí-
tett módon � biztosított infrastruktúra és fenntartási
költségek,

b) az Akadémia költségvetési és egyéb forrásaiból a
kutatócsoportok rendelkezésére bocsátott összeg,

c) különbözõ forrásokból elnyert, illetõleg szerzõdések-
hez kapcsolódó bevételek.

(5) A jogszabályokban elõírt feltételek megléte esetén az
Akadémia és az egyetem vagy más intézmény megálla-
podhat abban, hogy a kutatócsoport(ok) akadémiai kuta-
tóintézetté (kutatóintézetekké) alakul(nak).

Asz. 74. §
Az Akadémia az egyetemek, a közgyûjtemények és más
intézmények szervezeti egységeinek pályázati úton elérhetõ
támogatást nyújt meghatározott kutatási feladatok végzése
céljából. A támogatás feltételeit a támogatott szervezet és
az Akadémia � az illetékes tudományos osztály véleménye
alapján � szerzõdésben rögzíti.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Asz. 75. §
(1) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára a tudo-

mányos ismeretek terjesztésének és a tudományos mun-
ka elõmozdításának feladatát látja el; történeti szem-
pontból is országos jelentõségû nyomtatott, kéziratos,
levéltári és egyéb információhordozókon található
anyagot gondozó nemzeti intézmény.

(2) A könyvtár önálló jogi személy. A könyvtár tevékeny-
ségét a fõigazgató irányítja.

(3) A könyvtár az akadémiai kutatóintézetek és támogatott
kutatóhelyek könyvtárai részére � igényük szerint �
szakmai támogatást nyújt.

A Magyar Tudományos Akadémia Mûvészeti Gyûjteménye

Asz. 76. §
(1) A Mûvészeti Gyûjtemény az Akadémia tulajdonában

álló és az Akadémiára rábízott nemzeti érdekû, védett
mûtárgyak összessége.

(2) A Mûvészeti Gyûjtemény mûködésének elvi irányítását
3 tagú Gyûjteményi Tanács látja el. A tanács tagjait az
illetékes tudományos bizottság javaslata alapján három-

évi idõtartamra az Akadémia elnöke bízza meg, a meg-
bízás egy alkalommal megújítható.

(3) A Mûvészeti Gyûjtemény kezelésének feladatát a gyûj-
teményvezetõ látja el. A gyûjteményvezetõt a Tanács
véleményének figyelembevételével háromévi idõtartam-
ra az MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet igazgatója
nevezi ki.

Az Akadémia Magyar Tudomány címû folyóirata

Asz. 77. §
Az Akadémia a tudományos eredmények megismertetése
és a köztestületi tevékenységgel kapcsolatos kérdések
megvitatása, fontos határozatok közzététele céljából Ma-
gyar Tudomány címmel tudományos folyóiratot jelentet
meg. A folyóirat fõszerkesztõjét az elnökség javaslata
alapján az elnök bízza meg háromévi idõtartamra. A meg-
bízás egy alkalommal meghosszabbítható.

Ü. 115.
Az Akadémia hivatalos kiadványai közül az Akadémiai
Értesítõ kiadásáért a Jogi és Igazgatási Fõosztály, egyéb
kiadványai közül az Akadémiai Hírek és a Newsletter ki-
adásáért a Kutatás- és Szervezetelemzõ Intézet a felelõs.

Az Akadémia egyéb intézményei, szervezetei

Asz. 78. §
A jogszabályi feltételek megléte esetén � az Alapszabály-
ban meghatározott szabályok szerint � az Akadémia, az
akadémiai kutatóintézetek önálló jogi személyiséggel ren-
delkezõ intézményt, gazdasági társaságot alapíthatnak.

Az Akadémiai Érdekegyeztetõ Tanács

Asz. 79. §
(1) Az Érdekegyeztetõ Tanács feladata az Akadémia kuta-

tóhelyein és intézményeiben közalkalmazotti jogvi-
szonyban álló munkavállalók munkaügyi, anyagi, szo-
ciális és kulturális, élet- és munkakörülményeit érintõ
kérdések akadémiai szintû egyeztetése, a kérdésekben
kölcsönös tájékoztatás adása, ajánlások megfogalmazá-
sa, megállapodások kötése.

(2) A tanács tagjai:
� az Akadémia képviselõi,
� a munkaadói tárgyalócsoportnak az Akadémiai Kutató-

helyek Vezetõinek Tanácsa által kijelölt képviselõi,
� a munkavállalói tárgyalócsoportnak az akadémiai ku-

tatóhelyeken reprezentatív szakszervezetek által ki-
jelölt képviselõi.

(3) A tanács saját alapszabály és ügyrend szerint mûködik,
amelyet a tanács tagjai fogadnak el.

A tudományos társaságok, egyesületek

Asz. 80. §
(1) Az Akadémia együttmûködik a tudományos társasá-

gokkal, egyesületekkel, szövetségekkel, továbbá a nem-
zetközi tudományos társaságok hazai csoportjaival,
szekcióival; kikéri véleményüket, javaslataikat a közös
érdeklõdésre számot tartó tevékenységi területeken;
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választott vezetõiket bevonja a tudományos osztályok,
bizottságok munkájába. Kérésükre értékeli tudományos
eredményeiket, szakmai támogatást nyújt részükre, se-
gíti folyóiratkiadási munkájukat, a lehetõségek szerint
anyagi támogatást nyújt számukra.

(2) A tudományos osztály tudományos társaságot, egyesü-
letet arra jogosíthat fel, hogy nevében utaljon az Aka-
démiára.

(3) Az Akadémia maga is kezdeményezheti tudományos
társaság, egyesület megalakulását, ha valamely tudo-
mányszak fejlõdése, eredményeinek megismertetése és
felhasználása érdekében a tudományszak mûvelõi az
egyesületi (tudományos társasági) formában való mû-
ködést igénylik.

A Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia

Asz. 81. §
Az Akadémia támogatja a tudomány, az irodalom, és a
mûvészetek közös érdekeinek szolgálatára létrejött önálló
testületeket. Ennek megfelelõen támogatja a Széchenyi
Irodalmi és Mûvészeti Akadémiát, amely az Akadémiával
társult, külön alapszabállyal rendelkezõ, önálló szervezet.
A kapcsolatot mindkét részrõl két-két delegátus tartja, aki-
ket az Akadémia részérõl háromévi idõtartamra az elnök
jelöl ki. A Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia
tájékoztatja a közgyûlést tevékenységérõl.

Ü. 116.
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Széchenyi
Irodalmi és Mûvészeti Akadémia elnöke együttesen kialakít-
ja a kapcsolattartás szabályait, az együttmûködés rendjét.

Átmeneti, vegyes és záró rendelkezések

A Magyar Tudományos Akadémia doktora cím odaítélése

Tv. 27. §
(1) Az Akadémia Doktori Tanácsa a �Magyar Tudo-

mányos Akadémia Doktora� (a továbbiakban: MTA
Doktora) címet annak a kiemelkedõ tudományos tel-
jesítményt elért személynek ítélheti oda, aki tudo-
mányos fokozattal rendelkezik, és a cím megszerzé-
sének feltételeit teljesíti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím kérelem
alapján indult eljárás keretében ítélhetõ oda. Az el-
járás megindítására és a cím odaítélésére az Aka-
démia Doktori Tanácsa jogosult.

(3) Az MTA Doktora cím megszerzésének feltételeit,
valamint a doktori eljárás részletes szabályait az
Akadémia szabályzatban állapítja meg.

Asz. 82. §
(1) A Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet az

Akadémia annak ítéli oda, aki
a) tudományos fokozattal rendelkezik,
b) tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi

tudományos körei elõtt ismert, kiemelkedõ tudomá-
nyos kutatói munkásságot fejt ki,

c) az általa mûvelt tudományszakot a tudományos foko-
zat megszerzését követõen is eredeti tudományos

eredménnyel gyarapította, azzal hozzájárult a tudo-
mány továbbfejlõdéséhez.

(2) A Doktori Tanács a doktori eljárást akkor indítja meg,
ha a kérelmezõ igazolta, hogy tudományos fokozattal
rendelkezik és a kérelemben bemutatta vagy a kérelem-
hez csatolta azt a szellemi alkotását, amely mint ki-
emelkedõ tudományos teljesítmény az MTA doktora
cím odaítélésének alapja.

Asz. 83. §
(1) Az eljárás megindítása esetén a tanács a kérelmet átadja

a tudományágazat szerint illetékes tudományos osztály-
nak a tudományos teljesítmény elbírálására.

(2)  Ha a tudományos teljesítmény elbírálása több tudo-
mányágazat körébe tartozik vagy egyik körébe sem so-
rolható, a tanács az érintett tudományágazatok szerinti
tudományos osztályok álláspontja alapján olyan bizott-
ságot alakít, amelyben a teljesítmény szakterületéhez
legközelebb álló, különbözõ tudományágak mûvelõi
vesznek részt, és látják el a más esetekben az illetékes
osztályra háruló feladatokat.

(3) A tanács az eljárás bármely szakaszában szakértõket
kérhet fel véleményezésre. A szakértõi véleményt a ké-
relmezõvel közölni kell, és lehetõvé kell tenni számára,
hogy észrevételeket tegyen a véleményre.

Asz. 84. §
A Doktori Tanács az odaítélt címet visszavonhatja, ha

azt állapítja meg, hogy a kérelmezõ � más szellemi alkotá-
sát saját tudományos teljesítményeként feltüntetve � a
doktori eljárásban résztvevõket megtévesztette. A tanács a
határozat meghozatala elõtt meghallgatja a doktori cím
viselõjét.

Asz. 85. §
(1) A Doktori Tanács határozatának felülvizsgálatát csak

abban az esetben lehet kérni, ha az eljárás során eljárási
szabályt sértettek meg, és ez a szabálysértés a határoza-
tot befolyásolta.

(2) Az eljárási szabály megsértése miatt benyújtott felül-
vizsgálati kérelmet a Doktori Tanács Ügyrendi Bizott-
sága vizsgálja meg. Az Ügyrendi Bizottság elnökét és
két tagját a Doktori Tanács a Gazdaság- és Jogtudomá-
nyok Osztályának javaslata alapján a jogász akadémi-
kusok és az MTA Doktora címmel vagy azzal egyenér-
tékû tudományos fokozattal rendelkezõ köztestületi ta-
gok közül választja háromévi idõtartamra; a megbízás
egy alkalommal megújítható.

(3) Ha az Ügyrendi Bizottság az eljárási szabály megsérté-
sét megállapítja, a Doktori Tanács a határozatát hatá-
lyon kívül helyezi, ellenkezõ esetben a felülvizsgálati
kérelmet elutasítja.

(4) Az MTA Doktora címmel rendelkezõ személynek
tiszteletdíj adható. Ennek feltételeit, mértékét és fo-
lyósításának idõtartamát a Kormány rendeletben
állapítja meg.14

                                                          
14 Lásd: 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet.
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Tv. 28. §
A Doktori Tanács alapszabályában megállapíthatja a
jelen törvény hatálybalépése elõtt odaítélt �tudomány
doktora� fokozat, és a honosított külföldi tudományos
fokozat e törvény szerinti MTA Doktora címmel való
egyenértékûségét.

Tv. 29. §
(1) A Tudományos Minõsítõ Bizottságnak az 1041/1992.

(VIII. 3.) Korm. határozattal módosított 1036/1991.
(VII. 31.) Korm. határozattal adott megbízása meg-
szüntetésérõl az Akadémia Doktori Tanácsának
megalakulása napjával kell rendelkezni.

(2) Az Akadémia Doktori Tanácsa megalakulásakor
átveszi a folyamatban lévõ tudományos minõsítési
ügyeket a Tudományos Minõsítõ Bizottságtól és
azoknak érdemi határozattal való befejezésérõl gon-
doskodik.

(3) Az Akadémia Doktori Tanácsához sem a tudomány
doktora, sem a kandidátusa fokozat elnyerése érdeké-
ben újonnan pályázat nem nyújtható be. Ezeket a pá-
lyázatokat a Doktori Tanács illetékesség hiánya miatt
elutasítja, kivéve a (4) bekezdésben foglalt esetet.

(4)15

(5) Külföldön szerzett tudományos fokozat honosításá-
ról a Doktori Tanács abban az esetben dönt, ha az a
�Magyar Tudományos Akadémia Doktora� címként

                                                          
15 Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. tv. 2. § 162. pontja
    Hatálytalan: 2007. VII. 1-tõl.

honosítható. A Doktori Tanács megalakulásának
napjától ennek megfelelõen kell eljárni a folyamat-
ban lévõ ügyekben is.

Tv. 30. §
(1) A hazai akadémikusok tudományos teljesítményét

az Akadémia havi tiszteletdíj folyósításával is elis-
meri. A tiszteletdíj a hazai akadémikust élete végéig
megilleti, elhalálozása esetén annak meghatározott
mértékét hozzátartozói ellátásként (özvegyi és ár-
vaellátásként) kell folyósítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj és
hozzátartozói ellátások mértékét � figyelembe véve
az akadémikusok munkajogi, illetve társadalombiz-
tosítási jogi helyzetét � a Kormány állapítja meg, fe-
dezetét pedig az Akadémia költségvetési fejezetében,
külön alcímen kell megállapítani.16

Tv. 31. §17

Tv. 32. §
Az irodalom, illetõleg a mûvészetek más területeit köz-

testületként szolgáló akadémiákról külön törvény
rendelkezik.

Tv. 33. §
(1)18 Ez a törvény � a 6. § kivételével � 1994. június

30-án lép hatályba.
(2)19   

                                                          
16 Lásd: 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet.
17 Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. tv 2. § 162. pontja.
    Hatálytalan: 2007. VII. 1-tõl.
18 A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte:

 2007. évi LXXXII. tv 2. § 162. pontja. Hatálytalan: 2007. VII. 1-tõl.
19 Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. tv 2. § 162. pontja.

 Hatálytalan: 2007. VII. 1-tõl.
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Melléklet az 1994. évi XL. törvény 5. § (1) bekezdéséhez

Törzsvagyonhoz tartozó ingatlanok

Sorszám Intézmény neve Címe Helyrajzi száma Területe  (m2)

1. MTA Székház Bp. V., Roosevelt tér 9. 24569 3 319

2. MTA Titkárság Irodaház Bp. V., Nádor u. 7. 24521 2 329

3. MTA Debreceni

Akadémiai Központ Székház

Debrecen, Bólyai u. 27. 21452 6 176

4. MTA Miskolci Akadémiai Központ

Székház

Miskolc, Szabadság tér 3. 2430 500

5. MTA Pécsi Akadémiai Központ Székház Pécs, Jurisics M. u. 44. 5230/1, 3, 4, 5,

5231/1/2

5578, 5580

5581, 5582

5583, 5584

8 387

6. MTA Szegedi Akadémiai Központ

Székház

Szeged, Somogyi B. u. 7. 3816 961

7. MTA Veszprémi Akadémiai Központ

Székház

Veszprém, Vár u. 37.

Haszkovó u. 36.

224

3039

1 533

18

8. MTA Könyvtára (teljes könyvállomány-

nyal együtt)

Bp. V., Akadémia u. 2.

Törökbálint

24570

062/4

1 046

9. Akadémiai Kiadó és Nyomda Bp. XI., Prielle K. u. 19�35.

Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 5.

Martonvásár, Ady E. u. 24.

Siófok, Arany J. u. 18.

3646/2

1250/1

1240

1249/2

1251

7350

2 055

614

12 516

4 401

17 159

1 127

10. Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

(Vigyázó-hagyaték)

Vácrátót, Alkotmány u. 2�4. 331 288 000

11. MTA Központ Ellátási Szolgálata

Vendégház

Bp. I., Országház u. 28�32.

Bp. I., Országház u. 21.

6641

6612

12 225

352

12. MTA Erdõtarcsai Alkotóház Erdõtarcsa, Petõfi u. 1. 76 29 873

13. MTA üdülõ Balatonalmádi,

Bajcsy-Zs. u. 3.

1688,1689,

1623,1624

10 121

14. MTA üdülõ Balatonvilágos, Rákóczi u. 31. 1190 4 974

15. MTA üdülõ Mátraháza 7155 36 673

16. MTA üdülõ Mátrafüred, Akadémia u. 2. 6227, 6230 6235, 6245, 6247 19 813

17. MTA üdülõ Siófok, Kodály u. 3. 3737, 3462 11 149

18. MTA üdülõ Visegrád, Fõ út 45. 30 5 528

19. MTA óvoda Bp. II., Bimbó út 33. 12881 3 898

20. Földrajztudományi Kutatóintézet Csákvár, Haraszt u. 3563 5 050

21. Információs Infrastruktúra Központja Bp. XI.,  Lágymányosi u. 11. 4228 976

22. MTA Központi Ellátási Szolgálata Bp. XI., Váli u. 5/b. 4275/15 2 940

23. Töhötöm utcai tartalék terület Bp. XI., Töhötöm u. 11. 2668/237 6 198

24. Mûszerügyi és Méréstechnikai Szolgálat Bp. XI., Etele út 59�61.

Bp. XI., Bártfai u. 65.

Ráckeve, Somlyói u.7.

Balatonfüred, Kosztolányi u. 1.

3467/23

3302/52

5153

251/9

5 962

555

2 152

62

25. Világgazdasági Kutatóintézet Bp. XII., Kálló esperes u. 15. 8048/1 2 524

Megjegyzés:
9. Tehermentesítve.
20. Tudományos tevékenység céljaira történõ ajándékozási szerzõdés alapján.
21�24. Országos tudományos információs feladatokat, illetve mûszeres alapszolgáltatást ellátó intézmény épülete, amely sok kutatással foglalkozó szer-
vezethez kapcsolódik, és így az Akadémia szerves része.
25. Részben tudományos tevékenység céljaira szolgáló hagyaték.
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KÖZLEMÉNYEK

ALAPÍTÓ OKIRATOK KÖZZÉTÉTELÉRÕL

F-651/2007.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Minisztertanács 4047/1951. (XI. 27.) M. T. határoza-
tával létesített Botanikai Kutatóintézet � amelynek nevét a
Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának 3/1984.
(A. K. 4.) MTA-F. utasítása Magyar Tudományos Akadé-
mia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet elnevezésre vál-
toztatta � módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az alábbiak szerint adom ki.

1. Az intézet hivatalos neve:
Magyar Tudományos Akadémia
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
(a továbbiakban: intézet)
1.1. rövidített megnevezése:  MTA ÖBKI
1.2. angol nyelvû megnevezése:  Institute of Ecology and
Botany

2. Az intézet alapítója:  Magyar Népköztársaság Miniszter-
tanácsa

3. Az intézet fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának
(felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése:    Magyar Tudományos Akadémia
3.2. címe:                 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

4. Az intézet székhelye:   2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.

5. Az intézet gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, a
költségvetési elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendel-
kezõ, kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési
szerv.

6. Az intézet tevékenységi körei
6.1. Az intézet közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:
- a terresztris ökológia és a botanika egyes területein az
alap- és alkalmazott kutatások nemzetközi szintû mûve-
lése,

- a folyóvizek, elsõsorban a Duna hidrobiológiai kutatása
és nemzetközi szervezetekben való képviselete,

- hazánk élõvilágával kapcsolatos és a fenti tudományte-
rületekre esõ, a nemzeti tudomány részét képezõ isme-
retanyag feltárása, gondozása, fejlesztése és közkinccsé
tétele,

- a Botanikus kert � mint nemzeti vagyon � gyûjteménye-
inek fenntartása és fejlesztése,

- részvétel a szakemberképzésben, a tudományos to-
vábbképzésben és a nemzeti kulturális és természetvé-
delmi tudat formálásában.

                                                          
* A módosításokat dõlt betûvel jelezzük.

Tevékenységi köre a TEÁOR�08 szerint:

72.19 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fej-
lesztés

85.59 máshova nem sorolt egyéb oktatás

91.01 könyvtári, levéltári tevékenység

91.04 növény-, állatkert, természetvédelmi terület mû-
ködtetése

6.2. Az intézet jogosult alaptevékenységén belül olyan ki-
egészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alaptevé-
kenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez.
Ilyen tevékenységek: ingatlan bérbeadása; nyomtatott
anyagok, papíráruk, ajándéktárgyak, dísznövények, ru-
házati termékek árusítása; kongresszusok szervezése,
kiállítások és bemutatók tartása, kiállítási kellékek készí-
tése; környezetvédelmi szakmai tervezés, szervezés, köz-
vélemény-kutatás.

Az intézet kiegészítõ tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti felsorolása a TEÁOR�08 szerint:

47.61 könyv-kiskereskedelem

47.62 újság-, papíráru-kiskereskedelem

47.71 ruházat kiskereskedelem

47.76 dísznövény, vetõmag, mûtrágya, hobbiállat-, ál-
lateledel kiskereskedelem

47.78 egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme

68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üze-
meltetése

73.20 piac-, közvélemény-kutatás

74.90 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos,
mûszaki tevékenység

82.30 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

7. Az intézet felelõs vezetõje az intézet igazgatója, akit
nyilvános pályázati eljárás alapján, az Akadémiai Kuta-
tóhelyek Tanácsa (a továbbiakban: AKT) javaslatára,
legfeljebb öt évre a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke bíz meg;

8. Az intézet szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ és
külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szerve-
zeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az AKT
hagy jóvá.

9. A feladatok ellátásához szükséges ingatlant a Magyar
Tudományos Akadémia külön megállapodás alapján bo-
csátotta az intézet rendelkezésére.

10. A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2008.
év január hó 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2007. december 6.

Dr. Meskó Attila
a Magyar Tudományos Akadémia

fõtitkára
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F-31/10/2007.

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az OTKA Irodát az Országos Tudományos Kutatási Alap-
ról szóló 99/1990. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
hozta létre az Országos Tudományos Kutatási Alap
(továbbiakban: OTKA) mûködésével kapcsolatos technikai,
pénzügyi, szervezési és adminisztratív feladatok ellátása
céljából. Alapító okiratát a tudományos kutatásért felelõs
tárca nélküli miniszter 1991. szeptember 1-i hatállyal adta ki.
Az Országos Tudományos Kutatási Alapról szóló 99/1990.
(XII. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezését követõen
az OTKA Iroda fennállásáról � az idõközben hatályon kívül
helyezett Országos Tudományos Kutatási Alapról szóló
1993. évi XXII. törvény, majd ezt követõen � az Országos
Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló többször
módosított 1997. évi CXXXVI. törvény rendelkezik.

1. Az Iroda hivatalos neve:   OTKA Iroda (továbbiakban:
Iroda)

2. Az Iroda alapítója:   tudományos kutatásért felelõs tárca
nélküli miniszter

3. Az Iroda fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának
(felügyeleti szervének):

3.1. megnevezése:    Magyar Tudományos Akadémia
(továbbiakban: MTA)

3.2. címe:  1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

4. Az Iroda székhelye:   1093 Budapest, Czuczor u. 10.

5. Az Iroda gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó,
költségvetési elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendel-
kezõ, kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési
szerv.

6. Az Iroda tevékenységi körei

6.1. Az Iroda közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:

Fõ feladata az Országos Tudományos Kutatási Alapprog-
ramok mûködésével kapcsolatos technikai, pénzügyi, szerve-
zési és adminisztratív feladatok ellátása. Az Iroda feladatát
képezi a pályázatok meghirdetése, fogadása, formai ellenõr-
zése, nyilvántartása, pályázatok elbírálásával kapcsolatos
adminisztratív feladatok, pályázatok értékelésének ügyintézé-
se, továbbítása zsûriknek, szakértõknek, listakészítés, döntés-
elõkészítés, a vezetõ kutatókkal szerzõdéskötés, levelezés, a
kutatási szerzõdések támogatásának utalása, elõirányzatának
átadása, az éves- és zárójelentések pénzügyi ellenõrzése,
zsûriknek, szakértõknek szakmai véleményezésre továbbítá-
sa, szolgáltatások biztosítása: bizottsági ülésekre terem,
nyomdai kapacitás, posta, az OTKA és az OTKA Iroda éves
költségvetésének, féléves és éves beszámolójának elkészíté-
se; információszolgáltatás, adatszolgáltatás az OTKA testüle-
tei, minisztériumok, intézmények vezetõi részére, kapcsolat-
tartás a hazai és külföldi kutatást támogató alapokkal, az
OTKA informatikai rendszerének, honlapjának folyamatos
fejlesztése, mûködtetése.

Tevékenységi köre a TEÁOR�03 szerint:
74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.85 Titkári, fordítói tevékenység

6.2. Az Iroda az alaptevékenységén belül jogosult olyan
kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alaptevé-
kenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Ilyen
tevékenységek: a szabad személyi kapacitás igénybevételé-
vel az OTKÁ-n kívüli szervezetek részére pályázati anya-
gok elõkészítése, összeállítása; az Iroda elhasználódott
irodai bútorainak és számítástechnikai eszközeinek érté-
kesítése.

Az Iroda kiegészítõ tevékenységeinek TEÁOR�03 sze-
rinti felsorolása:

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

52.50 Használtcikk-kiskereskedelem

7. Az Iroda felelõs vezetõje az Iroda igazgatója, akit pá-
lyázati eljárás alapján az OTKA Bizottság elnöke bíz meg
határozatlan idõre. Az Iroda igazgatója tekintetében a mun-
káltatói jogokat az OTKA Bizottság elnöke gyakorolja.

8. Az Iroda mûködési kiadásai � ideértve a pályázatokat
véleményezõ szakértõk tiszteletdíját is � az OTKA elõi-
rányzatát terhelik.

9. Az Iroda szervezeti és mûködési tevékenységének
rendjét, a belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet az OTKA Bizottság elnöke � az MTA fõtitkárának
egyetértésével � hagy jóvá.

10. Az OTKA Iroda 1991. szeptember 1-jei hatállyal ki-
adott alapító okirata hatályát veszti.

11. A jelen alapító okirat 2007. december 20. napján lép
hatályba.

Budapest, 2007. december 19.
Dr. Meskó Attila

a Magyar Tudományos Akadémia
fõtitkára

TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím
adományozásáról

BALOGH KADOSA
�A K/Ar és 40Ar/39Ar geokronológia fejlesztése és al-
kalmazása� címû munkája alapján,

BARTHA DÉNES ÁRPÁD
�A magyarországi erdõk természetességének vizsgálata�
címû munkája alapján,

BENEDICT MIHÁLY
�Koherencia kollektív atomi és molekuláris rendszerek-
ben� címû munkája alapján,

CZÁRÁN TAMÁS LÁSZLÓ
�Spatiotemporal Modelling of Ecological and
Evolutionary Problems� címû munkája alapján,

HUSTI ISTVÁN
�Mûszaki fejlesztés a mezõgazdaságban� címû munkája
alapján,
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INZELT ANNAMÁRIA
�Technológiai haladás és társadalmi fejlõdés� címû
munkája alapján,

KERTESI GÁBOR
�A társadalom peremén (romák a munkaerõpiacon és az
iskolában)� címû munkája alapján,

KLEIN RUDOLF
�A XIX. századi zsinagógák tipológiája a történelmi
Magyarországon� címû munkája alapján,

KRÍZA ILDIKÓ
�A Mátyás-hagyomány évszázadai� címû munkája alap-
ján,

KÉRI SZABOLCS
�A kognitív deficit jelentõsége a schizophrenia formakö-
rének meghatározásában� címû munkája alapján,

MIKA JÁNOS KÁLMÁN
�Regionális éghajlati forgatókönyvek elõkészítése sta-
tisztikus módszerekkel� címû munkája alapján,

PADÁNYI JÓZSEF
�A NATO-tagság hatása a Magyar Honvédség száraz-
földi csapatai mûszaki támogatásának elméletére és gya-
korlatára� címû munkája alapján,

POPP JÓZSEF
�Az EU Közös Agrárpolitikájának elmélete és nemzet-
közi mozgástere� címû munkája alapján,

TÖRÖK TAMÁS
�Kémiai metallurgiai módszerek alkalmazása néhány
precipitációs és felülettechnikai rendszerben� címû mun-
kája alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

 A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára
pályázatot hirdet az

 ÖKOLÓGIAI ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZET, a
KÉMIAI KUTATÓKÖZPONT BIOMOLEKULÁRIS

KÉMIAI INTÉZET és a KÉMIAI KUTATÓ-
KÖZPONT SZERKEZETI KÉMIAI INTÉZET

igazgatói munkaköreire

A munkakör betölthetõ: 2008. július 1. napjával.
Az igazgató feladata:

� az intézet tudományos tevékenységének irányí-
tása, koordinálása,

� a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos
életben kivívott helyének és szerepének megõr-
zése, illetve további erõsítése,

� a kutatóhely tudományos koncepciójának megva-
lósítása, jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése.

 
 A pályázókkal szembeni követelmények:

� legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tu-
dományos fokozat,

� kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmé-
nyek az intézet profiljának megfelelõ kutatások
valamely területén,

� kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében
szerzett megfelelõ gyakorlat,

� legalább egy világnyelv elõadóképes ismerete,
� a magyar nyelv ismerete.

 
 A pályázatnak tartalmaznia kell:

� a pályázónak az intézet tudományos programja
megvalósítására vonatkozó koncepcióját,

� részletes szakmai önéletrajzot,
� tudományos fokozatának és idegennyelv ismere-

tének megjelölését,
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásá-

nak, beosztásának és fizetésének megjelölését,
� eddigi szakmai munkájának és a munka ered-

ményeinek ismertetését,
� a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmá-

nyok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét.
 
 A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (floppy,

CD) is be kell nyújtani.
 
 A pályázathoz mellékelni kell:

� a végzettséget, tudományos fokozatot és nyelv-
tudást igazoló oklevelek hiteles másolatát,

� 3 hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizo-
nyítványt,

� a jelenlegi munkáltató által készített minõsítést,
a 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a sze-
rint,

� nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a
pályáztatón és a pályázati bizottság tagjain kívül
az illetékes akadémiai grémiumok, osztályok
tagjai, illetve képviselõi és az érintett intézet
kutatói közössége megismerhesse.

A jelenlegi igazgatónak - amennyiben pályázatot nyújt be
- a munkáltatói minõsítést nem kell mellékelnie. Az okleve-
lek hiteles másolatát csak abban az esetben kell csatolni, ha
az igazgatói kinevezése óta azokban változás történt.

A megbízás legfeljebb 5 évig terjedõ idõtartamra, illetõ-
leg a pályázó 70 éves koráig szól. A közalkalmazotti, illetve
vezetõi illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról
rendelkezõ 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet (Kjt. V.)
alapján kerül megállapításra. Igazgatói munkakörre vezetõi
megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41. és 44. §-
a, valamint a Kjt. V. 5. és 8. §-a értelmében összeférhetet-
lenség nem áll fenn.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 16.

A pályázatnak (a kísérõlevelet az MTA fõtitkárának cí-
mezve) 2008. március 06. napja 16,00 óráig kell beér-
keznie a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és
Igazgatási Fõosztályára (1245 Budapest, Pf. 1000).

 Dr. Meskó Attila
 az MTA fõtitkára
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Az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet
pályázatot hirdet tudományos igazgatóhelyettesi

munkaköreinek betöltésére
2008. április 1-jei hatállyal

A biológiai tudományos igazgatóhelyettesi munkaköri
megbízás legfeljebb öt évre szól.

 

A tudományos igazgatóhelyettes feladata az intézeti célok
megvalósítása érdekében:

� növénygenetikai, sejtbiológiai, élettani és biotechno-
lógiai kutatások irányítása,

� az említett tudományterületek valamelyikében aktív
tudományos kutatások végzése.

 

 A pályázókkal szembeni követelmények:
� legalább az MTA doktora cím,
� kimagasló, nemzetközi színvonalú tudományos tevé-

kenység,
� nagyobb kutatási egység vezetésében szerzett megfe-

lelõ gyakorlat,
� legalább két idegen nyelv ismerete, az egyik idegen

nyelvbõl elõadó- és vitaképesség.
 

 A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának és

fizetésének megjelölését,
� eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredménye-

inek ismertetését,
� tudományos fokozatának, nyelvismeretének megjelö-

lését,
� tudományos publikációnak, találmányainak jegyzékét,
� a munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudomá-

nyos elképzeléseit.
 

 A pályázathoz mellékelni kell:
� az oklevelek hiteles másolatát,
� részletes önéletrajzot,
� három hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi

bizonyítványt.
 

 Amennyiben a felhívásra az MTA Mezõgazdasági Kuta-
tóintézetében dolgozó kutató pályázik, úgy az elõbb emlí-
tett okmányokat nem szükséges a pályázathoz csatolni.

 

 A kukoricakutatási tudományos igazgatóhelyettesi
munkaköri megbízás legfeljebb öt évre szól.

 

 A tudományos igazgatóhelyettes feladata az intézeti célok
megvalósítása érdekében:

� kukoricanemesítési és -termesztési, valamint vetõmag-
kutatási tevékenység irányítása,

� az említett tudományterületek valamelyikében aktív
tudományos kutatások végzése.

 

 A pályázókkal szembeni követelmények:
� legalább az MTA doktora cím,
� kimagasló, nemzetközi színvonalú tudományos tevé-

kenység,
� nagyobb kutatási egység vezetésében szerzett megfe-

lelõ gyakorlat,
� legalább két idegen nyelv ismerete, az egyik idegen

nyelvbõl elõadó- és vitaképesség.
 A pályázatnak tartalmaznia kell:

� a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának és
fizetésének megjelölését,

� eddigi szakmai munkásságát, tudományos eredménye-
inek ismertetését,

� tudományos fokozatának, nyelvismeretének megjelö-
lését,

� tudományos publikációnak, találmányainak jegyzékét,
� a munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudomá-

nyos elképzeléseit.
 

 A pályázathoz mellékelni kell:
� az oklevelek hiteles másolatát,
� részletes önéletrajzot,
� három hónapnál nem régebbi keletû hatósági erkölcsi

bizonyítványt.
Amennyiben a felhívásra az MTA Mezõgazdasági Kuta-

tóintézetében dolgozó kutató pályázik, úgy az elõbb emlí-
tett okmányokat nem szükséges a pályázathoz csatolni.

A pályázattal kapcsolatos további tudományos és szak-
mai elvárásokról felvilágosítást dr. Veisz Ottó ügyvezetõ
igazgatóhelyettes ad (tel.: 22-569-500; fax: 22-460-213).

A pályázatokat a közzétételtõl számított 30 napon belül
kell benyújtani az intézet igazgatójának (2462 Martonvásár,
Brunszvik u. 2).

 

 

 

Dr. Bedõ Zoltán s. k.
igazgató
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KÖZLEMÉNY
Pedagógus Kutatói Pályadíjakról

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára középiskolai pedagógusi munkája mellett elért
érdemes tudományos eredményeiért
Pedagógus Kutatói Pályadíjban

részesíti
A társadalomtudományok területén:

Csortos Csaba Ádámot a budapesti Teleki Blanka Gimnázium tanárát Kropotkin, világunk és az anarchia címû
pályamunkájáért

Farkas Zoltánt a Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre
Gyakorló Gimnázium magyar szakos tanárát

Vlagyimir Szolovjov, Az elsõ rendszeralkotó
orosz bölcselõ címû pályamunkájáért

Gábor Ildikót a kecskeméti Piarista Általános Iskola, Gimná-
zium és Diákotthon magyar�történelem szakos
tanárát

A kecskeméti iparosság a dualizmus korában
címû pályamunkájáért

Hiezl-Lusztig Ágnest a kiskunhalasi Református Egyházközösség
angol szakostanárát

Nyelvi elõkészítõ évfolyam tapasztalatai két
dél-alföldi középiskolában egy évvel kezdés
után címû pályamunkájáért

Szûcsné

dr. Harkó Ágnest

a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium
magyar nyelv és irodalom szakos tanárát

Wass Albert írói pályaképe. Középszintû
magyar írás érettségi és Szövegértés, szöveg-
alkotás 5. és 6. évfolyamon címû pályamun-
káiért

Dr. Szvathné

Szalay Mártát

a szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Ide-
genforgalmi Két Tanítási Nyelvû Szakközépisko-
la számítástechnika�matematika szakos tanárát

A tantárgyi elfogadottság vizsgálata 10. évfo-
lyamon a kötelezõen választott érettségi vizs-
gatárgyakból és informatikából

Vasvári Zoltánt a budapesti Bókay János Humán Kéttannyelvû
Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
tanárát

Bolond, aki nem kártyázik címû pálya-
munkájáért

A természettudományok területén:
  

Czirók Edét az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógim-
názium kémia�fizika szakos tanárát

Kísérletek a kémia érettségin címû
pályamunkájáért

Dr. Jakab Tibort a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium, Szak-
képzõ Általános Iskola és Kollégium biológia�
kémia szakos tanárát

A Tisza-tó és a Közép-Tisza szitakötõ
fajegyütteseinek összehasonlító elemzése
címû pályamunkájáért

Nagy Piroska Máriát az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gim-
názium matematika�fizika szakos tanárát

Viszkoelasztikus szerkezeti polimerek tömbi
és felületimechanikai tulajdonságainak vizs-
gálata benyomódási méréstechnikával címû
pályamunkájáért

 Nagy Tibort a hódmezõvásárhelyi Bethlen Gábor Reformá-
tus Gimnázium fizika�matematika szakos taná-
rát

A hódmezõvásárhelyi Bethlen gimnázium
fizika szertárának kincsei címû pályamunká-
jáért

Ripcó Sipos Elvirát a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium
és kollégium geometria tanárát

Geometria tanítása a számítógép segítségével
címû pályamunkájáért



2008. január 18. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ 31

FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt évben
személyi jövedelemadójuk egy százalékát az MTA-nak

felajánlották.
Kérjük idén is azok támogatását, akik a magyar tudomány

és azon keresztül a társadalom és az ország jövõjének hasz-
nára kívánják fordítani adójuk egy százalékát.

Adószám: 15313377-1-41

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke minden hónap elsõ hétfõjén 16�17 óra között � bár-
mely természetû ügyben � fogadóórát tart. Az Akadémia
köztestületi tagjainak más idõpontokban is rendelkezésére áll.

_______

Meskó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára
minden hétfõn 15:30�17:00 óra között � elõzetes beje-
lentkezés alapján (tel.: 269-0114) - fogadóórát tart. Az
Akadémia köztestületi tagjainak más idõpontokban is ren-
delkezésére áll.
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