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JOGSZABÁLY

2007. évi III. törvény
a köztisztviselõk jogállásáról szóló  1992. évi XXIII.

törvény módosításáról*

1. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

�(3) Az Alkotmánybíróság Hivatalának vezetõje, vala-
mint az Országgyûlés Hivatalának vezetõi az államtitkárral,
az Országgyûlés Hivatalának helyettes vezetõi, valamint az
Alkotmánybíróság Hivatalának helyettes vezetõje a szakál-
lamtitkárral azonos illetményben, illetõleg juttatásban ré-
szesülnek.�

2. § A Ktv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

�(1) A munkáltatói jogokat, ha törvény vagy kormány-
rendelet eltérõen nem rendelkezik, a közigazgatási szerv
hivatali szervezetének (a továbbiakban: hivatali szervezet)
vezetõje, illetve a testület gyakorolja. Az Alkotmánybíró-
ság Hivatalának köztisztviselõi felett a munkáltatói jogokat
az Alkotmánybíróság elnöke gyakorolja. Törvény eltérõ
rendelkezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlása

vezetõ megbízású köztisztviselõre írásban átruházható. Az
átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.�

3. § A Ktv. 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a bekezdés a kö-
vetkezõ e) ponttal egészül ki:

[A közszolgálati jogviszony � a (4) bekezdésben foglalt
korlátozással � felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha]

�d) a köztisztviselõ nyugdíjasnak minõsül;
e) az alkotmánybíró törzskarába beosztott köztisztviselõ

esetében az alkotmánybíró megbízatása bármely okból
megszûnt.�

4. § A Ktv. 32. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

�(2) A fõtanácsadói, tanácsadói munkakör betöltésére
vonatkozó megbízás határozatlan idõre szól, nem minõsül
vezetõi megbízásnak, és az külön indokolás nélkül bármi-
kor visszavonható. A megbízásról a köztisztviselõ indoko-
lás nélkül bármikor lemondhat. Az e munkakörben foglal-
koztatott köztisztviselõ � tekintet nélkül a közszolgálati
jogviszonyban eltöltött idejére � vezetõ-fõtanácsosi vagy
fõtanácsosi besorolást kap. A vezetõ-fõtanácsosi besorolá-
sú köztisztviselõ fõosztályvezetõi, a fõtanácsosi besorolású
köztisztviselõ fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre jogo-
sult.�

5. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalásai
a 2007. február 20-án megtartott ülésérõl

1. Tájékoztató a 200 közgyûlési doktorképviselõ válasz-
tásáról

Tolnai Márton igazgató tájékoztatta az elnökség tagjait,
hogy a 2004-ben megválasztott 200 közgyûlési doktorképvi-
selõ mandátuma ez év április 30-án lejár. Az új képviselõk
választásával a Vezetõi Kollégium február 1-jén foglalkozott.
A KSZI elkészítette a tudományos osztályok arányai szerinti
kimutatást. A 200 hely fele egyenlõ aranyában oszlik meg a
11 osztály között, míg a másik 100 az egyes osztályokhoz
tartozó tudományágakhoz besorolt doktorok arányában osz-
lik meg. A tudományos osztályok megkapták a felkérést,
hogy a részükre megállapított kereten belül döntsék el az
egyes tudományos bizottságokra jutó képviselõi helyek szá-
mát. A Vezetõi Kollégium javaslata alapján február 13-án
létrejött a Választási Bizottság (elnök: Szörényi László; ta-
gok: Csépe Valéria, Csirik János, Gallé László, Jolánkai
Márton, Kollár János; titkár: Tolnai Márton), amelynek tagja-
ival a jelenlegi doktorképviselõk egyetértettek. Valamennyi
köztestületi tagnak postázásra kerül a jelöléssel kapcsolatos
anyag, amelynek beérkezési határideje március 12. A válasz-
tási folyamat végén az új képviselõk oklevelének átadására a
közgyûlés elõtt 1-2 héttel kerül sor.

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. február 12-i ülésnapján fogadta el.

Az elnökség 1/2007. számú állásfoglalása

Az elnökség tagjai köszönettel tudomásul vették a be-
számolót.

2. A 2006. október 30-ai rendkívüli reformközgyûlés
határozatai alapján kiküldött bizottságok elõterjeszté-
sei:

2.1. Elõterjesztés az új intézetirányítási modell kidolgo-
zásáról.

2.2. Elõterjesztés az intézetek hálózati együttmûködési
formáinak kialakítására.

2.3. Elõterjesztés az intézeti munka teljesítményének ér-
tékelése és az ehhez szükséges munkajogi és finanszírozási
rendszerelemek megfogalmazásáról.

2.4. Elõterjesztés a szellemi tulajdon szabadalmi kérdései
és a technológiai transzfer (spin-off cégalapítás) lehetõsége-
irõl.

2.5. Elõterjesztés a tudástámogatásról, a kutatói bérezés-
rõl, a kutatói életpályamodellrõl.

2.6. Elõterjesztés az akadémiai-egyetemi kapcsolatokról.

Az elnökség tagjait a reform-munkabizottságokat vezetõ
alelnökök (Hámori József, Kroó Norbert és Marosi Ernõ)
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tájékoztatták az MTA 2006. õszi rendkívüli közgyûlésének
döntései alapján létrehozott bizottságokban folytatott mun-
kák eddigi eredményeirõl, megállapításairól. Az beterjesz-
tett anyagokat elõzetesen a Vezetõi Kollégium is tárgyalta.

Az elnökség vita után elfogadta a közgyûlés elé terjesz-
tendõ konkrét és határozott átalakítási lépéseket. Alapel-
vük, hogy az akadémiai intézethálózat feleljen meg az
ország versenyképességét szolgáló társadalmi-gazdasági
igényeknek, az EU 7. keretprogram támasztotta elvárások-
nak, valamint a nemzetközi tudományos élet minõségi
kívánalmainak.

Az elnökség 2/2007. számú állásfoglalása

2.  Az Akadémia folytatja a hatékonyság elvû átalakítá-
sokat:

2.1.  Az akadémiai kutatóhálózat számára rögzítjük a
költségvetési finanszírozásért teljesítendõ közfeladatokat,
az ehhez szükséges feltételrendszert, valamint a számonké-
rés formáit.

2.2.  A már mûködõ akadémiai példák alapján, döntõen
hálózatos együttmûködések formájában intézetcentrumok,
központok, nemzeti laboratóriumok jönnek létre azon kuta-
tóhelyek részvételével, amelyek ma még nem érik el a
méret- vagy a mûködési optimumot.

2.3.  Az Akadémia kialakítja a vagyongazdálkodás pro-
fesszionális rendszerét, beleértve az egyre fontosabb szel-
lemi vagyon kezelését. A kutatóhelyek részére korlátozá-
soktól mentes rendelkezési jogot kezdeményezünk az álta-
luk létrehozott vagy megszerzett szellemi tulajdon felett.

2.4.  Az akadémiai kutatóhálózat irányításában, mene-
dzselésében és minõségbiztosításában olyan szervezeti
megoldásokat alkalmazunk, amelyekben egyfelõl az egy-
személyi felelõsség és jogkörök szabályozzák az irányítást,
másfelõl a testületek � hangsúlyosan a társadalmi-
gazdasági környezet és nemzetközi tudományosság képvi-
selõit is bevonó � tevékenysége biztosítja az ellenõrzést és
értékelést.

2.5.  A tudományos munkakörben foglalkoztatott közal-
kalmazottak kinevezési rendszerét a kutatói munka sajátos-
ságainak megfelelõen � a határozatlan idõre szóló kineve-
zés általános gyakorlatának megszüntetésével � egyértelmû
követelményeket tartalmazó elõmenetel alapján szabályoz-
zuk. El kell érni, hogy az akadémiai intézetek teljes munka-
idõben foglalkoztassák a kutatókat, és részükre csak a
munkaidõt nem érintõ, részidõs munkavégzésre irányuló
jogviszonyt engedélyezzen a munkáltató.

2. Az elnökség fontosnak tartja a döntéshozók figyelmét
felhívni az Akadémiai Törvény és a kapcsolódó gazdasági,
illetve innovációs törvények módosítására, a következõk
megvalósítása érdekében:

2.1.  A jelenlegi törvényi szintû túlszabályozottság felvál-
tása egy életszerû és hatékony, a személyi felelõsségeket és
jogköröket egyértelmûen rögzítõ szervezeti mûködéssel.

2.2.  Az akadémiai vagyongazdálkodás szabályozása,
külön is hangsúlyozva a szellemi vagyon státuszát, legyen
alkalmas az akadémiai intézeti kutatások mind gyorsabb és
közvetlenebb hasznosulásának elõsegítésére, illetve az
innovatív intézményvezetés feltételeinek kialakítására.

2.3.  Az elnökség felkéri az elõterjesztõket, hogy a vitá-
ban elhangzottak figyelembevételével átdolgozott anyago-
kat a közgyûlésnek nyújtsák be.

3. Elõterjesztés a 2007. évi májusi közgyûlés idõpont-
jára és a meghívottak körére

Vizi E. Szilveszter elnök ismertette az elnökség tagjaival
az MTA 177. rendes közgyûlése tervezett idõpontját, jelle-
gét, tárgysorozatát és a meghívandók körét. A javaslat
szerint a közgyûlésre május 7�8-án kerül sor. A közgyûlés
tagválasztó és munkaközgyûlés. Az elnökség kiküldött
tárgysorozathoz képest változást javasolt, így a megemlé-
kezés Kodály Zoltánról, valamint a Föld évérõl szóló tu-
dományos elõadásra hétfõn délelõtt kerül sor.

Az elnökség 3/2007. számú állásfoglalása

1. Az elnökség tagjai az elõterjesztést a javasolt változta-
tással elfogadták.

2. Az MTA 177. közgyûlése 2007. május 7�8-án kerül
megtartásra.

2.1. 2007. május 7. (hétfõ) délelõtt: ünnepélyes ülés
(díjátadások; megemlékezés Kodály Zoltánról, az Akadé-
mia egykori elnökérõl, születésének 125., halálának 40. év-
fordulóján; tudományos elõadás a �Föld éve� alkalmából);

2.2. 2007. május 7. (hétfõ) délután: Akadémikusok Gyû-
lése: tagválasztás (zárt ülés);

2.3. 2007. május 8. (kedd): Munkaközgyûlés az akadé-
miai reformról.

4. Javaslat az elnökség 2007. I. félévi munkatervére
Vizi E. Szilveszter elnök ismertette az elnökség tervezett

I. félévi munkatervét. Az elnökség tagjai a kiküldött anyag-
gal egyetértettek.

Az elnökség 4/2007. számú állásfoglalása

Az elnökség a munkatervet egyhangúlag elfogadta:
1. Február 20. (kedd)
1.1. Tájékoztató a 200 közgyûlési doktor képviselõ vá-

lasztásáról
1.2. A 2006. október 30-ai rendkívüli közgyûlés határo-

zatai alapján:
� Elõterjesztés az új intézetirányítási modell kidolgozá-
sáról
� Elõterjesztés az intézetek hálózati együttmûködési
formáinak kialakítására
� Elõterjesztés az intézeti munka teljesítményének érté-
kelése és az ehhez szükséges munkajogi és finanszírozási
rendszerelemek megfogalmazásáról
� Elõterjesztés a szellemi tulajdon szabadalmi kérdései
és a technológiai transzfer (spin-off cégalapítás) lehetõ-
ségeirõl
� Elõterjesztés a tudástámogatásról, a kutatói bérezés-
rõl, a kutatói életpálya-modellrõl
� Elõterjesztés az akadémiai-egyetemi kapcsolatokról
1.3. Elõterjesztés a 2007. évi májusi közgyûlés idõpont-

jára és a meghívottak körére
1.4. Javaslat az elnökség 2007. I. félévi munkatervére
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2. Március 27. (kedd)
2.1. Javaslat a 2007. évi Akadémiai Aranyéremre, Aka-

démiai Díjakra, Akadémiai Újságírói Díjakra, Wahrmann
Mór-éremre.

2.2. Elõterjesztés a 2007. évi tagválasztásra: a megvá-
lasztható létszám megállapítása, a helyek tudományok
osztályok szerinti elosztásának meghatározása

2.3. Tájékoztató a megválasztott, új Jelölõbizottság
megalakulásáról

2.4. Tájékoztató a Kormány számára az MTA 2006. évi
tevékenységérõl

3. Április 17. (kedd)
3.1. Tájékoztató a közgyûlés elõkészítésérõl
3.2. Beszámoló a Magyar Tudomány Ünnepe elõkészíté-

sérõl
3.3. Tájékoztató a 2007. évi World Science Forum ren-

dezésérõl

4. Május 7�8. (hétfõ�kedd)
4.1. Közgyûlés
4.2. Akadémikusok Gyûlése (tagválasztás)

5. Június 26. (kedd) (Kihelyezett ülés Debrecenben)
5.1. A májusi közgyûlés határozatai
5.2. Tájékoztató a Debreceni Akadémiai Bizottságról és

a régióról
5.3. Tájékoztató a Határon Túli Magyar Tudományosság

elnöki bizottság tevékenységérõl
5.4. Tájékoztató a Kolozsvári Területi Bizottság megala-

kulásáról

5. Egyebek között
5.1. Vizi E. Szilveszter elnök tájékoztatta az elnökség

tagjait, hogy az Akadémia vezetésével történt egyeztetés
után személyes találkozót kért a Kormány azon tagjaitól,
akik befolyásolhatják a magyar kutatásokat. Így találkozott
már Draskovics Tibor államreformért felelõs kormánybiz-
tossal, Veres János pénzügyminiszterrel, Kiss Péter szociá-
lis és munkaügyi miniszterrel. Az Akadémiára látogat Szili
Katalin, az Országgyûlés elnöke. Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnökkel is személyes megbeszélésre kerül sor a közeljö-
võben.

5.2. Vizi E. Szilveszter tájékoztatta az elnökség tagjait,
hogy a tudományos osztályokon lezajlottak a tagválasztó
osztályülések. Felkérte a három alelnököt, hogy a márciusi
elnökségi ülésre tegyenek javaslatot a helyek elosztására.

5.3. Vizi E. Szilveszter ismertette az elnökséggel, hogy a
közgyûlési bizottságok megbízása májusban lejár. Javasol-
ja, hogy a bizottságok megbízását a közgyûlés hosszabbítsa
meg, hiszen az akadémiai törvény és a reform teljesen át
fogja formálni a bizottságok rendszerét. Egyetlen kivétel
van, a Jelölõbizottság, amely a jövõ évi májusi közgyûlésen
sorra kerülõ tisztújításon javaslatot tesz az MTA tisztviselõ-
ire. A tudományos osztályok már megkapták a levelet,
hogy delegáljanak tagokat a bizottságba.

Az elnökség 5/2007. számú állásfoglalása

Az elnökség tagjai egyetértettek a közgyûlési bizottságok
mandátumának meghosszabbításával (a Jelölõbizottság

kivételével), és ezt javasolják a közgyûlés tagjai elé terjesz-
teni megszavazásra.

5.4. Vizi E. Szilveszter elnök megköszönte az osztályel-
nököknek, hogy a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kurató-
riumába tettek javaslatokat. A kuratórium jelentõsen átala-
kult, Gergely János akadémikus hosszú évek után kérte
felmentését. A kuratórium új elnöke Pálfy Péter Pál aka-
démikus lett.

KÖZLEMÉNYEK

TÁJÉKOZTATÓ

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat elnyert pályázókról

Surányi Balázs (MTA Nyelvtudományi Intézet)
Multiple operator movements in Hungarian

Grosz András (MTA Regionális Kutatások Központja)
Klaszteresedés és klaszterorientált politika Magyaror-
szágon � potenciális autóipari klaszter az észak-
dunántúli térségben

Csörsz Rumen István (MTA Irodalomtudományi Intézet)
Közköltészet

Mikos Éva (MTA Néprajzi Kutatóintézet)
�Hármat üt Árpád vezér rettentõ pajzsára�. A magyar
honfoglalás szöveghagyományának megkonstruálása és
popularizálása a XVIII�XIX. században

Molnár Gyöngyvér (MTA-SZTE Képességkutató Kutató-
csoport)

Tudástranszfer és komplex problémamegoldás

Gilányi Gabriella (MTA Zenetudományi Intézet)
Aquileia gregorián zsolozsmahagyománya a Temporale
tükrében

Harcos Gergely (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató
Intézet)
L-függvények

Varjú Péter  (MTA-SZTE Analízis Kutatócsoport)
Approximáció homogén polinomokkal

Péni Tamás (MTA Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet)

Szederkényi Gábor (MTA Számítástechnikai és Automati-
zálási Kutatóintézet)

Szabó Zoltán (MTA Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet)

Varga István (MTA Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet)
Primerköri nyomásszabályozó rendszer kifejlesztése a
paksi atomerõmûben
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Csetneki Ildikó (MTA-BME Lágy Anyagok Kutatócsoport)
Smart Nanocomposite Polymer Membranes with On/Off
Switching Control

Kun Róbert (MTA-SZTE Nanoszerkezetû Anyagok Kuta-
tócsoport)
Reaktív nanorészecskéket tartalmazó réteges szerkeze-
tek és ultravékony filmek fotokatalitikus tulajdonságai

Lasztóczi Bálint  (KK Biomolekuláris Kémiai Intézet)
Egy új kinazolon-3-alkil karbonsav származék antiepi-
leptikus hatásának és hatásmechanizmusának vizsgálata

Elekes Zoltán (Atommagkutató Intézet)
A valencianeutronok lecsatolódásának jelensége

Hartmann Péter  (Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóinté-
zet)
Plazmafizika alapfolyamatok számítógépes szimulációja

Koós Antal Adolf (Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézet)
Szén nanocsövek elõállítása és vizsgálata

Zólyomi Viktor (Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet)
Nanocsövek elektronszerkezete

Vértesi Tamás (Atommagkutató Intézet)
Kvantummechanikai összefonódottság, kísérleti kimuta-
tása és informatikai vonatkozásai

Treszl András (MTA-SE Gyermekgyógyászati és Neph-
rológiai Kutatócsoport)
Perinatális morbiditás és genetikai polimorfizmusok

Bálint Zoltán (Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet)
Biológiai minták tanulmányozása atom-erõ mikroszkóppal

Csizmók Veronika (Szegedi Biológiai Központ Enzi-
mológiai Intézet)
Szerkezet-funkció összefüggés vizsgálata rendezetlen
fehérjékben és egy új kétdimenziós gélelektroforézis ki-
fejlesztése rendezetlen fehérjék azonosítására

Fehér Tamás (Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Inté-
zet)
Egy bakteriális genom áttervezése: genomérnöki mód-
szerek és alkalmazásuk eredményei

Németh Veronika (Szegedi Biológiai Központ Enzimo-
lógiai Intézet)
Retrovirális dUTPáz szerkezeti vizsgálata

Oláh Judit
Tõkési Natália
Vincze Orsolya
Horváth István (Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai

Intézet)
Mikrotubuláris ultrastruktúrák: kölcsönhatások, funk-
ciók és betegségek

Békési Angéla (Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai
Intézet)
DNS anomáliák: a normálisan a DNS-ben csak hiba-
ként elõforduló uracil esetleges élettani szerepe. A
drosophila, illetve ennek metamorfózisakor végbemenõ
sejthalál folyamatok (cikkek)

Bodor Csaba (MTA-SE Gyermekgyógyászati és Neph-
rológiai Kutatócsoport)
A vaszkuláris endotheliális növekedési faktor szerepe a
fensztráció és az endotheliális permeabilitás kialakulásában

Csernák Gábor (MTA-BME Gépek és Jármûvek Dinamiká-
ja Kutatócsoport)
Száraz súrlódású oszcillátorok analitikus és numerikus
vizsgálata

címû pályamunkájukkal Akadémiai Ifjúsági Díjat nyer-
tek el. A Díjakat az Akadémia fõtitkára március 12-én
ünnepélyes fogadáson adta át a díjazottaknak.

TÁJÉKOZTATÓ

a �Magyar Tudományos Akadémia Doktora�
cím adományozásáról

BUDAI TAMÁS
�Medencék és platformok kialakulása és fejlõdése a
Bakony középsõ-triász története során� címû munkája
alapján,

CSUZDI CSABA
�A paleotropikus benhaminák monográfiája
(Oligochaeta, Acanthodrilidae: Benhamiinae)� címû
munkája alapján,

GULYÁS LÁSZLÓ
�Egy- és többelektronos folyamatok nagyenergiájú
atomi ütközésekben� címû munkája alapján,

HÁRS GYÖRGY
�Új, speciális módszerek a tömegspektrometriában� cí-
mû munkája alapján,

JORDÁN TIBOR
�Gráfok összefüggõségi és merevségi problémáiról�
címû munkája alapján,

KOVÁCS ANDRÁS PÉTER
�Antiszemita elõítéletek a mai Magyarországon� címû
munkája alapján,

NAGY ENDRE
�A tettbeszéd (Prolegomena Bibó István életmûvének
tanulmányozásához)� címû munkája alapján,

SALMA IMRE
�A budapesti városi aeroszol összetevõi, eredete és kör-
nyezeti hatásai� címû munkája alapján,
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VAJK ISTVÁN
�Identifikáció zajos mérésekbõl EVD-SVD alapú al-
goritmusokkal� címû munkája alapján,

VÉGH JÁNOS
�Új megközelítésû adatértékelési módszerek
elektronspektroszkópiai problémákhoz és azok megva-
lósítása számítógéppel� címû munkája alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

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 bejelent-
kezés alapján (tel.: 269-0114) - fogadóórát tart. Az Aka-
démia köztestületi tagjainak más idõpontokban is rendelke-
zésére áll.
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