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SZEMÉLYI RÉSZ

a Magyar Köztársaság elnöke � a Magyar Tudományos
Akadémia felterjesztésére és a miniszterelnök elõterjeszté-
sére � nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából

SZÉCHENYI-DÍJAT

adományozott

dr. Árkai Péter akadémikusnak, az MTA Geokémiai
Kutatóintézet igazgatójának, egyetemi magántanárnak,

dr. Czibere Tibor Kossuth-díjas akadémikusnak, profesz-
szor emeritusnak, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki Kar
nyugalmazott egyetemi tanárának,

dr. Falus András akadémikusnak, a Semmelweis Egye-
tem Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanárának,

dr. Messmer Andrásnak, a kémiai tudomány doktorának,
az MTA Kémiai Kutatóközpont nyugalmazott tudományos
tanácsadójának,

dr. Szabad György akadémikusnak, professzor
emeritusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kar tudományos tanácsadójának,

dr. Szegedi Gyula akadémikusnak, a Debreceni Egyetem
Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanárának,

dr. Totik Vilmos akadémikusnak, a Szegedi Tudomány-
egyetem Természettudományi Kar egyetemi tanárának.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének
állásfoglalásai

a 2006. március 28-i ülésérõl

1. Javaslat a 2006. évi Aranyéremre, Akadémiai Díjak-
ra, Újságírói Díjakra, tájékoztató a Wahrmann Mór-
érem díjazottjáról
    Elõterjesztõ: Hámori József

Az MTA Elnöksége alkalmi bizottságot küldött ki az
Akadémia díjai (Aranyérem, Akadémiai Díj, Újságírói Díj)
odaítélésének elõkészítésére. A bizottság elnöke Hámori József,
tagjai Dudits Dénes, Enyedi György, Keviczky László, Kroó
Norbert, Marosi Ernõ, titkára Várkonyi László. A 2006. évi
Akadémiai Aranyéremre 8 osztály tett javaslatot, összesen
7 akadémikus személyére. A bizottság a kitüntetés ez évi
odaítélését Michelberger Pál részére javasolta.

Akadémiai Díjra a tudományos osztályok 14 javaslatot
fogadtak el többségi szavazattal. Ezek közül 11 egyéni, 3
megosztott díjra vonatkozik. A bizottság a támogató szavaza-
tok legalább kétharmados többségét tartotta elvárhatónak,
továbbá célként jelölte meg a többes jelölések számának lehe-
tõségek szerint csökkentését. Az idei évben javasoltak közül
különleges, méltánylást érdemlõ egyedi esetként támogatta
a bizottság a Földtudományok Osztálya hat fõs jelölését,
így elfogadva minden osztály elsõ helyen tett ajánlását, 11
javaslatot � a megosztott díjakat is figyelembe véve össze-
sen 17 jelöltet � terjesztett elõ Akadémiai Díjra.

Újságírói Díjra 10 javaslat érkezett, a bizottság 3 díj odaítélé-
sét javasolta ez évben.

Vizi E. Szilveszter elnök tájékozatta az elnökség tagjait, hogy
a 2006. évi Wahrmann Mór-érmet Csányi Sándornak, az OTP
Bank elnök-vezérigazgatójának adományozta a Vezetõi Kollé-
gium.

A szavazatszámláló bizottság elnökének Török Ádám
akadémikust, tagjaiul Ádám József akadémikust és Jolánkai
Márton doktor képviselõt választotta meg az elnökség.

Az elnökség 10/2006. számú állásfoglalása

1. Az elnökség az Akadémiai Aranyérmet 2006-ban tit-
kos szavazással Michelberger Pál akadémikusnak adomá-
nyozza.

 2. Az elnökség a tudományos osztályok  javaslata  és a
díjbizottság elõterjesztése alapján, titkos szavazással 2006-
ban Akadémiai Díjat adományoz Hajdú Mihálynak (I. o.),
Kovács Ilonának (II. o.), Székelyhidi Lászlónak (III. o.),
Papp Jánosnak és Porpáczy Aladárnak (megosztott díj, IV.
o.), Schaff Zsuzsának (V. o.), Farkas Józsefnek (VI. o.),
Kardos Juliannának (VII. o.), Nusser Zoltánnak (VIII. o.),
Barta Györgyinek (IX. o.), Dövényi Zoltánnak, Kiss Edit
Évának, Kocsis Károlynak, Kovács Zoltánnak, Michalkó
Gábornak és Tiner Tibornak (megosztott díj, X. o.) és
Csörgõ Tamásnak (XI. o.).

3. Az elnökség a tudományos osztályok javaslata és a
díjbizottság elõterjesztése alapján, titkos szavazással 2006-
ban Akadémiai Újságírói Díjat adományoz Fried Juditnak,
Daniss Gyõzõnek és Sályi Andrásnak.

4. Az elnökség tudomásul vette a Vezetõi Kollégium ja-
vaslatát, amely szerint a Wahrman Mór-érmet 2006-ben
Csányi Sándornak adományozza.

2. A 2007. évi tagválasztás elveinek megvitatása
    Elõterjesztõ: Vizi E. Szilveszter

Az elnökség 2005-ben ad hoc bizottságot küldött ki
Maróth Miklós akadémikus vezetésével a tagválasztás
elveinek kidolgozására. A bizottság kiküldését az elõzõ
tagválasztás során felmerülõ anomáliák (önjelöltek, szava-
zás lefolytatása, levelezõ és rendes tagság közötti különb-
ség stb.) indokolták. A bizottság az elnökség részére 2005.
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október 4-re szóbeli, október 18-ra pedig írásbeli jelentést
készített. Az elnökség határozata alapján ezt a tudományos
osztályok is megvitatták. Az írásban kiküldött elõterjesztés
által felvetett gondolatokkal és javaslatokkal az elnökség
tagjai általánosságban egyetértettek. A vita során javasol-
ták, hogy az Akadémikusok Gyûlése elé kerülõ elõterjesz-
tésbe ne kerüljön be az a kritérium, miszerint egy személy
csak három alkalommal jelölhetõ akadémikusnak. Javasol-
ták továbbá, hogy a tudományos osztályok által betölthetõ
helyek számának meghatározásánál ne a nagydoktorok
száma, hanem a tudományterület nagysága legyen az egyik
fõ szempont.

Pannonhalmi Kálmán fõosztályvezetõ ismertette, hogy a
tagválasztással kapcsolatban készül egy másik elõterjesztés
is, amely a külsõ tagok ajánlásra vonatkozik. Az erre vo-
natkozó javaslatokat az április 18-i elnökségi ülésre ter-
jesztik be.

Vizi E. Szilveszter elnök felhívta a figyelmet, hogy a kö-
vetkezõ tagválasztás során a betölthetõ helyek száma ala-
csony (várhatóan 20 körüli) lesz. Fontos, hogy a tudomá-
nyos teljesítmény mérése, átláthatósága miatt a levelezõ
tagságra  és a rendes tagságra jelöltek egyaránt jelenítsék
meg munkásságukat az interneten. A jelölések után az
osztályszavazások menetét az illetékes tudományterületi
alelnök fogja felügyelni. Az egyes osztályokra jutó levelezõ
tagi helyek elosztása az elnökség hatáskörébe tartozik,
ugyanúgy, mint a tudományterületi preferenciák meghatá-
rozása.

Az elnökség 11/2006. számú  állásfoglalása

1. Az elnökség köszönetét fejezte ki Maróth Miklósnak
és a bizottság tagjainak a tagválasztás elveinek kidolgozá-
sáért.

2. Az elnökség támogatja az elkészült elõterjesztés  csak
az Akadémikusok Gyûlésén történõ megvitatását.

3. Az Akadémikusok Gyûlésén elfogadott elvek alapján
a tagválasztás végleges eljárási rendjét az MTA jogász
tagjainak közremûködésével kell véglegesíteni 2006. május
30-ig.

3. Tájékoztató a Kormány számára az MTA 2005. évi
tevékenységérõl szóló jelentés tartalmáról
Elõterjesztõk: Meskó Attila
                       Fábri György

Meskó Attila fõtitkár ismertette az elnökség tagjaival,
hogy a 2005. évi tájékoztató � az elõzõ évek tapasztalatai
alapján � az elõzõ évek gyakorlatától eltérõ módon lett
összeállítva. Az elõterjesztés a közgyûlési fõtitkári beszá-
molóra, az intézetek beszámolóira és a gazdasági, pénzügyi
beszámolóra épül, kibõvítve egy vezetõi összefoglalóval. A
határozati javaslat csak a tájékoztató Kormány általi tudo-
másul vételére utal.

Az elnökség 12/2006. számú állásfoglalása

Az elnökség nyílt szavazással � egy tartózkodás mellett �
jóváhagyta a készülõ jelentésrõl szóló tájékoztatást.

4. Felmérés a magyar nyelvû társadalomtudományi
folyóiratok helyzetérõl

Elõterjesztõ: Maróth Miklós

Maróth Miklós osztályelnök tájékoztatta az elnökséget,
hogy a Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya két ütem-
ben méri fel a folyóiratok helyzetét. A magyar nyelvûek
felmérése befejezõdött, jelenleg az idegen nyelvûekkel
foglalkoznak. A magyar nyelvû folyóiratokkal kapcsolat-
ban a felmérés kimutatta, hogy a humán tudományok tevé-
kenysége folyóiratokban és könyvekben mutatkozik meg,
azonban az Akadémiát érintõ elvonások épp a folyóiratok
támogatásában jelentkeznek erõteljesebben. Jelenleg a
folyóiratok már a teljesítõképességük határán állnak, az idei
évben elkerülhetetlen az azonnali segítség, a távlati tervek-
ben pedig külön gondot kellene fordítani a folyóiratokra. A
két másik társadalomtudományi osztály is egyetértett e
megállapítással.

Az elnökség tagjai a vita során egyetértettek abban, hogy
a folyóiratok alulfinanszírozottsága jelentõs probléma.
Javasolták egy részletes felmérés elkészítését, amely kiter-
jedne a pénzügyi mutatókra, a példányszámra, a referált-
ságra, a folyóiratok cserealapként való felhasználására, az
általános minõségértékelésre. Felhívták a figyelmet arra,
hogy a magyar nyelvû folyóiratok megszûnése az anya-
nyelven való tudománymûvelést is kétségessé teszi.

Marosi Ernõ alelnök arra a problémára is rávilágított,
hogy a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság támogatásában
a folyóiratok alulfinanszírozottsága miatt fellépõ arányelto-
lódás a könyvek rovására történik. AZ MTA könyvkiadó
tevékenysége azonban az egyetlen, amely a tudományos
normáknak megfelelõ könyvek kiadását biztosítja. Javasol-
ta továbbá, hogy az Akadémia azon folyóiratokat támogas-
sa, amelyek rendszeresen közölnek idegen nyelvû rezümé-
ket, biztosítva ezzel a nemzetközi színtérre való kilépés
lehetõségét is egyben.

Gósy Mária doktor képviselõ � Kenesei István, az MTA
Nyelvtudományi Intézetének igazgatója felhatalmazásával
� bejelentette, hogy elkészült a terminus technikusok sokfé-
leségének problematikájával foglalkozó honlap, amelyre az
intézet igazgatója egy korábbi elnökségi ülésen tett ígéretet.

A vitában felvetõdött a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma és az Oktatási Minisztérium felelõssége is a
magyar nyelvû tudományos folyóiratok támogatása kérdé-
sében.

Az elnökség 13/2006. számú állásfoglalása

Az elnökség megbízza a három társadalomtudományi
osztály elnökét a folyóiratok kérdésével foglalkozó bizott-
ság létrehozásával, amelynek feladata lesz a kérdéskör
komplex bemutatása.

5. Javaslat az Alapszabály módosítására
    Elõterjesztõk: Vékás Lajos
                           Lamm Vanda

Lamm Vanda, a Jogtudományi Intézet igazgatója rövid
bevezetõjében elmondta, az elõzetes viták alapján abban
teljes az egyetértés, hogy az Akadémia Alapszabálya
(továbbiakban Asz.) megérett a módosításra, hiszen több
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mint 10 év gyakorlata van már mögötte. Általánosságban
hangsúlyozta, hogy a rendszerváltozás utáni elsõ 4-5 évben
született jogszabályok esetében most érkezett el az idõ,
amikor szükségessé vált az újraszabályozás. Az MTA ese-
tében speciális helyzet van ebbõl a szempontból, hiszen az
Asz. módosítása esetén a keretet az Akadémiai törvény
(Atv.) adja, tehát csak olyan módosítások lehetségesek,
amelyek a törvénnyel összhangban vannak. A jelen elõter-
jesztésben beterjesztett módosítások általában megfelelnek
e kritériumnak, néhány esetben maga az Atv. mutat hiá-
nyosságokat, joghézagot.

A javaslatok egy része olyan rendelkezések megszünte-
tése, amelyeket a gyakorlatban nem is alkalmaztak. Válto-
zás az akadémikusok létszámának maximálása. Az Asz.
megpróbálja a köztestületi tagokat és a határon túli tudóso-
kat jobban bevonni az Akadémia életébe. A javaslatok
nagyobb figyelmet fordítanak az összeférhetetlenségekre.
Újdonság, hogy az AKT-nak lehessen intézeti, illetve kuta-
tóhelyi munkatárs is a tagja. Felmerült a Doktori Tanács és
az AKT létszámának a csökkentése.

Növelni kívánja a felülvizsgált Asz. a tudományos osztá-
lyok szerepét. Megszûnne az osztályokon létezõ tanácsko-
zási jogú státusz, ehelyett az osztályok tagjai lehetnének az
adott tudományterülethez tartozó intézetek igazgatói, illetve
az osztályhoz tartozó doktor képviselõk, szavazati joggal.
További kérdés azonban, hogy milyen kérdéskörökben
kaphatják meg a nem akadémikus tagok a szavazati jogot.

Változna az elnöki bizottságok összetétele, nem automa-
tikusan lenne alelnök ezek vezetõje. A fõtitkárhelyettesi
poszt betöltésénél új javaslat, hogy ne csak akadémikusok,
hanem az MTA doktorai is jelölhetõk legyenek e tisztségre.

Felmerült, hogy a választott tisztségviselõknél a hivatali
idõszak 5 év, egyszeri újraválasztási lehetõséggel. Lamm
Vanda felhívta a figyelmet, hogy itt az Atv. és a jelenlegi
Asz. nincs összhangban. Az Atv. nem szól az újraválasztás-
ról, de az 5 éves ciklus szerepel benne. Lamm Vanda sze-
rint itt a törvényben joghézag van, kifejezetten rendelkezni
kellett volna az újraválasztásról vagy annak tiltásáról. Az
Asz. szól az újraválasztásról, de 3+3 éves ciklusokban.

Az MTA vagyonával kapcsolatos kérdésekben az MTA-
nak nincs szabad keze, a vonatkozó pénzügyi szabályok ezt
erõsen behatárolják. Szükséges lenne azonban a jelenlegi-
nél rugalmasabb szabályozásra e területen is.

A kibontakozó vitában egyetértés volt, hogy az Asz. mó-
dosítása szükséges, elkerülhetetlen a reform az Akadémia
életében. Az intézményi átalakítás elkerülhetetlen. Az Ál-
lami Számvevõszék jelentése is kihangsúlyozta, hogy az
MTA mûködése nem felel meg az új rendeleteknek, a min-
denkori államháztartási törvénynek. Felmerült, hogy az
Atv. módosítását is kezdeményeznie kell az Akadémiának a
soron következõ parlamenti ciklusban.

Az elnökség 14/2006. számú állásfoglalása

1. Az elnökség egyhangúan egyetértett az Alapszabály
módosításának szükségességével.

2. Az elnökség az Alapszabály módosításával kapcsola-
tos elõkészítõ munkával 12 fõs bizottságot bíz meg, amely-
nek tagjai:

- a jelen elõterjesztést jegyzõ három jogász: Lamm
Vanda, Lõrincz Lajos és Vékás Lajos;

- a három tudományterület osztályelnökök által kije-
lölt képviselõi;

- az elnökségben szavazati joggal rendelkezõ három
doktor képviselõ;

- 3 intézetigazgató.
 3. A bizottság által készített alapszabály-módosítási ja-

vaslatokat Vékás Lajos akadémikus terjeszti a 2006. májusi
közgyûlés elé.

6. Javaslat a 2006. májusi közgyûlés tárgysorozatára
    Elõterjesztõ: Vizi E. Szilveszter

Vizi E. Szilveszter elnök ismertette, hogy a májusi közgyû-
lés kétnapos lesz. Az ünnepi ülésen tudományos elõadás
hangzik el Bartók Béla születésének 125. évfordulója tisztele-
tére. Délután sor kerül az Akadémikusok Gyûlésére és a
külsõ tagok ülésére. A 2. nap a tulajdonképpeni munkaköz-
gyûlés, amely a javasolt tárgysorozat szerint végzi majd
munkáját. Az elnök felhívta a figyelmet, hogy témáit tekintve
különösen fontos közgyûlés a soron következõ, és kérte az
osztályelnököket, erre hívják fel tagtársaik figyelmét is.

Az elnökség 15/2006. számú  állásfoglalása

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2006. májusi köz-
gyûlés tárgysorozatát.

7. Egyebek között

7.1. Pléh Csaba fõtitkárhelyettes röviden ismertette a
Lukács Archívum és Könyvtár Filozófiai Kutatóintézetbe
való visszahelyezésérõl szóló javaslatot. A visszahelyezés-
sel egyetért az AKT és a Filozófiai és Történettudományok
Osztálya is. Lukács György jelenleg is aktív tanítványai
(Heller Ágnes, Vajda Mihály) is részt vettek ezen az osz-
tályülésen, és szintén támogatták ezt a javaslatot. A Filozó-
fiai Kutatóintézetben sokkal szervezettebb helye van a
gyûjteménynek. Természetesen ez nem érinti a hagyaték
egységes kezelését és Lukács György egykori lakásának
további bérlését.

Az elnökség 16/2006. számú  állásfoglalása

Az elnökség támogatja a Lukács Archívum és Könyvtár
Filozófiai Kutatóintézetbe való visszahelyezésérõl szóló
javaslat közgyûlés elé terjesztését.

7.2. Pléh Csaba fõtitkárhelyettes ismertette a Pszicholó-
giai Kutatóintézet alapító okiratának módosítási javaslatát,
amelyet az AKT és a Társadalomtudományi Kuratórium is
megtárgyalt és támogatott. A módosítás a tevékenységi kör
kiterjesztésérõl rendelkezik, a TEÁOR besorolások szerint.
Lényeges új mozzanat, hogy az intézet profiljába formailag
is bekerül a természettudományos kutatás is.

Az elnökég 17/2006. számú állásfoglalása

Az elnökség támogatja a Pszichológiai Kutatóintézet
alapító okirata módosításának közgyûlés elé terjesztését.

7.3. Vizi E. Szilveszter elnök bejelentette, hogy az MTA
véleményezte a Kormány kérésére az Új Magyarország
programot.

7.4. Ádám József osztályelnök tájékoztatta az elnökség
tagjait, hogy az ENSZ közgyûlése Tanzánia javaslatára
2008-at a Föld bolygó nemzetközi évévé nyilvánította.
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KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Tudományos Akadémia
elnökének és fõtitkárának

1/2006. (A. É. 5.) MTA együttes szabályzata
az akadémiai megbízási hatáskörbe tartozó

intézményi vezetõk
munkakörének átadás-átvételérõl

l. A szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Tudományos
Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) által fenntartott
köztestületi költségvetési szervként mûködõ
a) kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, ideértve a Tá-

mogatott Kutatóhelyek Irodáját (a továbbiakban:
TKI) is,

b) kutatást kiegészítõ intézetekre, ideértve az Akadémia
Könyvtárát is és

c) jóléti intézményekre (a továbbiakban együtt: intéz-
mény), valamint

d) az elõzõ a)�c) alpontokban felsorolt intézményekkel
közalkalmazotti jogviszonyban álló, akadémiai
megbízási hatáskörbe tartozó, 2. pontban megjelölt
vezetõkre.

2. Akadémiai megbízási hatáskörbe tartozó vezetõk (a
továbbiakban együtt: vezetõ):
a) az Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 23. §-a

(2) bekezdésében és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi
költségvetési szervként mûködõ kutató- és kutatást
kiegészítõ intézeteknél és kutatókat foglalkoztató
egyes intézményeknél történõ végrehajtásáról szóló
49/1993. (III. 26.) Korm.rendelet (a továbbiakban:
Kjt. V.) 4. §-a (1) bekezdésében foglaltak alapján a
magasabb vezetõ beosztású kutatóintézeti igazgató,
ideértve a kutatóközpontok fõigazgatóját, intézeti
igazgatóját, ügyvezetõ igazgatóját, valamint a TKI
igazgatóját is;

b) a Kjt. V. 4. §-a (2) bekezdésében foglaltakra tekintet-
tel a kutatást kiegészítõ intézetek és a jóléti intéz-
mények vezetõ beosztású vezetõje;

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a
közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen fog-
lalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával össze-
függõ egyes kérdések rendezésére vonatkozó
150/1992. (XI. 20.) Korm.rendelet az 5. §-ában és 3.
számú mellékletében foglaltak alapján az Akadémia
Könyvtárának magasabb vezetõ beosztású fõigazga-
tója és fõigazgató-helyettese;

d) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet 18. §-a (1) be-
kezdésében foglaltak alapján az 1. pont a)�c)
alpontjaiban megjelölt költségvetési szervek saját
gazdasági szervezetének vezetõ beosztású vezetõje
(gazdasági igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes,
gazdasági vezetõ).

3. A vezetõ munkakörét átadás-átvételi eljárás keretében
köteles átadni. A vezetõnek az ügyeket � a munkáltatói
jogokat gyakorló vezetõ eltérõ rendelkezése hiányában
� ha
a) a vezetõ vezetõi megbízásának visszavonása vagy a

határozott idõre adott vezetõi megbízás idõtartamá-
nak eltelte miatt az új vezetõi megbízás adása egyi-
dejûleg megtörtént, az átvevõ új vezetõnek,

b) a vezetõi megbízás visszavonásakor, illetve a határo-
zott idõre adott vezetõi megbízás elteltekor új veze-
tõt még nem bíztak meg, az intézmény érvényes
szervezeti és mûködési szabályzatában � az akadá-
lyoztatás esetére � megjelölt helyettesnek/mun-
katársnak

kell átadnia, a 4. pontban foglaltak szerint.
Az átadó vezetõ akadályoztatása vagy lemondása

esetén a munkáltatói jogokat gyakorló vezetõ rendelke-
zik az ügyek átadás-átvételérõl.

4. A vezetõ munkakörének átadás-átvételérõl jegyzõköny-
vet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell, különö-
sen:
a) az átadás-átvételben részt vevõ személyek nevét és

beosztását, az eljárás idõpontját, az átadás-átvétel
helyét;

b) az átadott munkakörrel kapcsolatos, általános jellegû
tájékoztatás megtörténtét tanúsító megállapítást az
érvényes intézeti szervezeti és mûködési szabályzat-
ban a vezetõ tekintetében meghatározott feladatok-
ról, jogokról és kötelezettségekrõl;

c) az intézmény alapító okiratának és érvényes szabály-
zatainak a felsorolását, és azok átadás-átvételét iga-
zoló megállapítást;

d) az átadott konkrét ügyeket, kötelezettségvállalásokat
(elintézetlen ügyiratok, érvényes kutatási és egyéb
szerzõdések, levelek stb.) és az azokban teendõ in-
tézkedések megnevezését, valamint az azokkal kap-
csolatos érdemi megjegyzéseket;

e) a bíróságon folyamatban lévõ peres ügyben a jogi
képviselõ megnevezését, illetve a per tárgyának
megjelölését;

f) a vezetõ irattárában meglévõ, az intézmény tevékeny-
ségének ellátása, mûködése, gazdálkodása szem-
pontjából lényeges információkat tartalmazó vala-
mennyi hivatalos irat, elektronikus formában
(számítógépen, illetve bármely más adathordozón)
tárolt adatok és dokumentumok, a vezetõi munka-
körhöz kapcsolódó irattár (tük) és az iktatókönyvek
átadás-átvételét igazoló megállapítást;

g) az átadás-átvételt megelõzõ hónap utolsó munkanap-
ján meglévõ személyi állományról készített kimuta-
tás átvételét igazoló megállapítást;

h) a vezetõ munkáltatói jogkörébe tartozó vezetõk és
közvetlen munkatársak kinevezésének és vezetõi
megbízásának átvételét igazoló megállapítást, vagy a
szóban forgó személyek név szerinti felsorolását és
a vezetõi megbízás érvényességi idejének feltünteté-
sét;

i) a különbözõ intézményi grémiumokba a hivatali elõd
vezetõ által felkért tisztségviselõk névsorát, és az
általuk ellátott tisztségek megjelölését;
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j) az intézményi kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés és érvényesítés rendjérõl és az intéz-
mény likviditásáról adott tájékoztatást igazoló
megállapítást;

k) az intézmény elõirányzat-felhasználási keretszámlá-
ján, az egyéb hitelintézetnél vezetett számláin meg-
lévõ összegeket, az átadás-átvétel napjáig beérkezett
pénzintézeti kivonatok alapján;

l) a munkakört átadó vezetõ írásbeli elszámoltathatósági
nyilatkozatát arról, hogy az intézménynél a folya-
matba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés
rendszere és a belsõ ellenõrzés kiépített és azok mi-
ként mûködnek;

m) a vezetõ hivatali szobájában lévõ, illetve a vissza-
szolgáltatási kötelezettséggel kizárólagos használa-
tába adott tárgyi eszközök (pl. mobiltelefon) és
készletek tételes átadás-átvételét igazoló megállapí-
tást;

n) a legutóbbi felügyeleti és intézményi belsõ ellenõr-
zésrõl, továbbá a különbözõ hatóságok által tartott,
még intézkedést igénylõ ellenõrzésekrõl készült ok-
iratok átadás-átvételét igazoló megállapítást;

o) a vezetõi elszámoltathatósággal kapcsolatos nyilat-
kozat átadás-átvételét igazoló megállapítást;

p) az egyéb lényeges adatok, illetõleg körülmények is-
mertetését;

r) az átadó, illetõleg az átvevõ esetleges észrevételeit;
s) a vezetõ által használt bélyegzõ(k) lenyomat szerinti

ismertetését, illetve átadás-átvételének megtörténtét;
t) a vezetõ által használt páncélszekrény, fémszekrény

kulcsának átadás-átvételét;
u) az érvényes munkaköri leírás átadás-átvételét igazoló

megállapítást;
v) az átadás-átvételi eljárásban részt vevõk aláírását;
z) továbbá a 2. pont d) alpontjában megjelölt vezetõ

esetében, a fentieken túl:
za) az átadás-átvétel idõpontjára vonatkozó fõ-

könyvi kivonatot,
zb) a Magyar Államkincstárral kapcsolatos aktuális

ügyeket,
zc)  a kötelezõ beszámolási és adatszolgáltatási köte-

lezettség teljesítésével kapcsolatos megállapítá-
sokat,

zd) az eszközök leltározásával kapcsolatos tájékozta-
tást,

ze) a közterhek (adók, tb. járulék) bevallásával, át-
utalásával kapcsolatos helyzetrõl való tájékozta-
tást, az adókapcsolatokat,

zf) az átadás-átvétel napján a házi- és a valutapénz-
tárban meglévõ forint készpénz, illetve valuta
összegét,

zg)  a beruházási és felújítási feladatok teljesülésé-
nek helyzetérõl és a keretmaradványok alakulá-
sáról való tájékoztatást,

zh) az átadás-átvétel idõpontjában érvényes kötele-
zettségvállalási nyilvántartást és ennek alapdo-
kumentumait.

5. Az átadás-átvételi eljárást � a munkáltatói jogokat gya-
korló vezetõ eltérõ rendelkezése hiányában � a vezetõi

megbízás visszavonását, illetve lejártát követõ 30 napon
belül be kell fejezni.

6. Az átadás-átvételi eljárás befejezõ idõpontjáról, aláírásá-
nak napjáról írásban értesíteni kell:
a) a 2. pont a)�b) alpontjaiban megjelölt vezetõk eseté-

ben � az alábbi b) pont kivételével � az Akadémia
Titkárságának az intézmény közvetlen felügyeletét
ellátó fõosztályának vezetõjét;

b) a Kutatásszervezési Intézet, a Nemzetközi Együtt-
mûködési Iroda és a TKI igazgatója esetében az
Akadémia fõtitkárát;

c) a 2. pont c) alpontjában megjelölt vezetõk esetében
az Akadémia Titkársága társadalomtudományi fõ-
osztályának vezetõjét;

d) a 2. pont d) alpontjában megjelölt vezetõk esetében
az Akadémia Titkársága pénzügyi fõosztályának ve-
zetõjét.

7. A 6. pontban megjelölt vezetõ az értesítést követõen
saját hatáskörében dönt arról, hogy személyesen részt
vesz-e, vagy általa kijelölt személlyel képviselteti magát
az átadás-átvételi eljárásban.

8. Az átadás-átvételrõl szóló jegyzõkönyv egy példányát a
6. pontban megjelölteknek is meg kell küldeni. Ha a
jegyzõkönyvben az átadó, illetõleg az átvevõ észrevételt
tett a jegyzõkönyvet a közvetlen felügyeletet gyakorló
fõosztálynak � írásbeli véleményével együtt � to-
vábbítania kell a vezetõ tekintetében alapvetõ munkálta-
tói jogokat gyakorló vezetõhöz.

9. A jelen szabályzat a kihirdetését követõ hónap 1. napjá-
tól lép hatályba. Ettõl az idõponttól kezdõdõen a vezetõi
munkakörök átadásának szabályozásáról szóló 2/1982.
számú hivatalvezetõi irányelvben foglaltak nem alkal-
mazhatók.

   Dr.  Vizi E. Szilveszter s. k., Dr. Meskó Attila s. k.,
              az  MTA elnöke                                      az  MTA fõtitkára

TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Tudományos Akadémia Doktora cím odaítélésérõl

BERÁCS JÓZSEF
�Piacorientáció, közgazdasági és marketing megközelí-
tés� címû munkája alapján,

DEMETER ATTILA
�Relaxáció szerepe a fotofizikai folyamatokban: a ket-
tõs fluoreszcencia és a hatékony belsõ konverzió létre-
jöttének feltételei� címû munkája alapján,

FEKETE ÉVA
�A humán magzati bélidegrendszer és szöveti környeze-
tének fejlõdése� címû munkája alapján,

LÁNG LÁSZLÓ
�A diverzitás mértéke és értékelése a búzatermesztés-
ben és a -nemesítésben� címû munkája alapján,
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MAKSA GYULA
�Asszociativitási és biszimmetria egyenletek� címû
munkája alapján,

MARÓTINÉ HOHMANN JUDIT
�Növényi diterpenoidok izolálása és szerkezetmeghatá-
rozása� címû munkája alapján,

POZSGAI IMRE
�Új mérési eljárás és eszköz a pontosság és a detektálási
határok javítására az elektronmikroszkópos analitiká-
ban� címû munkája alapján,

SZEIDL GYÖRGY
�Kontinuummechanikai feladatok duál felépítésben�
címû munkája alapján,

VEREBÉLYI KINCSÕ
�Szokások � mindennapok � ünnepek� címû munkája
alapján

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címet.

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke minden hónap elsõ hétfõjén 16�17 óra között �
bármely természetû ügyben � fogadóórát tart. Az Aka-
démia köztestületi tagjainak más idõpontokban is rendel-
kezésére 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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