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SZEMÉLYI RÉSZ

A Magyar Köztársaság elnöke � a miniszterelnök elõter-
jesztésére � augusztus 20-a, államalapító Szent István ki-
rály ünnepe alkalmából

 a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

Kátai Imre Széchenyi-díjas matematikusnak, az MTA ren-
des tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informa-
tikai Kar komputeralgebra tanszék egyetemi tanárának,

Mészáros Ernõnek, az MTA rendes tagjának, a Veszprémi
Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárának, Széchenyi-
díjasnak,

Nemecz Ernõnek, az MTA rendes tagjának, állami díjas
geokémikusnak, a Veszprémi Egyetem ny. egyetemi tanárá-
nak,

Prékopa Andrásnak, az MTA rendes tagjának, Széchenyi-
díjas matematikusnak,

Deák Istvánnak, az MTA külsõ tagjának, a Columbia
Egyetem (New York) professor emeritusának;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

Csáki Csabának, az MTA rendes tagjának, a Budapesti
Corvinus Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárának,

Papp Géza zenetudósnak, a zenetudomány kandidátusának;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
 LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

Kardon Bélának, a fizikai tudomány doktorának, az
MTA Titkársága Nemzetközi Tudományos Kapcsolatok
Fõosztálya nyugállományú fõosztályvezetõjének,

Szilágyi Miklósnak, az MTA doktorának, az MTA Nép-
rajzi Kutatóintézet tudományos tanácsadójának,

Szende Tamásnak, a nyelvtudomány doktorának, az
MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos tanácsadójának;

Nádudvari Tamásnak, az Akadimpex Külkereskedelmi
Kft. ügyvezetõ igazgatójának.

JOGSZABÁLY

A Kormány
162/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelete

a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm.rendelet módosításáról

 A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének u) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a 193/2003. (XI. 26.) Korm.-
rendeletet (a továbbiakban: Ber.) az alábbiak szerint mó-
dosítja:

1. §

 (1) A Ber. 2. §-ának e) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

 [E rendelet alkalmazásában]
 �e) megbízhatósági ellenõrzés: a költségvetési szerv ál-

tal mûködtetett folyamatba épített elõzetes és utólagos
vezetõi ellenõrzési és a belsõ ellenõrzési rendszer megfele-
lõségének, az éves elemi költségvetési beszámolók számvi-
teli alapelveknek való megfelelõségének, illetve a beszámo-
lási idõszak költségvetési gazdálkodása szabályszerûségé-
nek minõsítése az Át. 121/A. §-ának (5) bekezdésében
foglaltak szerint;�

(2) A Ber. 2. §-ának n) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
�n) belsõ ellenõrzési vezetõ: a költségvetési szerv belsõ

ellenõrzési egységének vezetõje. Amennyiben a költségve-
tési szervnél egy fõ látja el a belsõ ellenõrzést, elvégzi e
rendelet 12. §-ában foglalt tevékenységeket.�

2. §

 (1) A Ber. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

 �(5) Amennyiben a költségvetési szerv nem foglalkoztat
belsõ ellenõrt, a költségvetési szerv vezetõje köteles gon-
doskodni a költségvetési szerv belsõ ellenõrzési tevékeny-
ségének külsõ erõforrás bevonásával történõ megszervezé-
sérõl. Az erre vonatkozó megállapodásban rendelkezni kell
arról, hogy e rendelet 12. §-ában foglalt tevékenységeket a
külsõ erõforrás látja el.�

(2) A Ber 4. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
�(7) A belsõ ellenõrzési vezetõ jogosult külsõ erõforrás

bevonására javaslatot tenni a költségvetési szerv vezetõ-
jének.�

3. §

 A Ber. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
 �9. § A belsõ ellenõrzési tevékenység során szabálysze-

rûségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenõrzéseket,
illetve informatikai rendszerellenõrzéseket, valamint az
éves elemi költségvetési beszámolókra vonatkozóan meg-
bízhatósági ellenõrzéseket kell végezni az Áht. 121/A. §-
ának (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.
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4. §

 (1) A Ber. 11. §-ának (1)�(2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

 �(1) Belsõ ellenõrzési tevékenységet legalább az alábbi
követelményeknek megfelelõ büntetlen elõéletû magyar
állampolgár láthat el;

a) szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazdasági,
jogi, államigazgatási), vagy

 b) más felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ
képesítések valamelyikével rendelkezik:

ba) okleveles pénzügyi revizori,
bb) pénzügyi-számviteli szakellenõri,
bc) okleveles könyvvizsgálói,
bd) költségvetési ellenõri,
be) mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû ké-

pesítés,
bf) a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének okleve-

les belsõ ellenõri képesítése,
bg) okleveles informatikai rendszer ellenõr,
bh) közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ,

valamint az a), illetve a b) pontban meghatározott képzett-
ség és képesítés mellett legalább kétéves munkaviszony
köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatá-
sos állományú szolgálati viszony megléte ellenõrzési, költ-
ségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben.

(2) A költségvetési szerv vezetõje indokolt esetben az (1)
bekezdésben meghatározott iskolai végzettség vagy képesítés
megszerzésére 2008. december 31-ig halasztást, illetve az (1)
bekezdésben meghatározott idõ alól felmentést adhat.�

 (2) A Ber. 11.§-a a következõ bekezdéssel egészül ki:
�(3) Amennyiben a költségvetési szerv belsõ ellenõrzési

egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetõje felsõ-
fokú végzettségûeknek felmentést adhat az (1) bekezdésben
foglaltak alól, de köteles gondoskodni arról, hogy a belsõ
ellenõrzési egység rendelkezzen mindazzal a szaktudással,
gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzé-
séhez szükséges.�

5. §

 (1) A Ber. 12. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A belsõ ellenõrzési vezetõ feladata:]

�b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves
ellenõrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv veze-
tõjének jóváhagyása utána a tervek végrehajtása, valamint
azok megvalósításának nyomon követése;�

 (2) A Ber. 12. §-ának f)�g) pontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

[A belsõ ellenõrzési vezetõ feladata:]

�f) amennyiben az ellenõrzés során büntetõ-, szabálysér-
tési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül
fel, a költségvetési szerv vezetõjének érintettsége esetén a
felügyeleti szerv vezetõjének a haladéktalan tájékoztatása
és javaslattétel a megfelelõ eljárások megindítására;

g) az ellenõrzés lezárását követõen az ellenõrzési jelen-
tést az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti egység számára
megküldeni e rendelet 28. §-ának megfelelõen;�

6. §

A Ber. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
�18. § Az ellenõrzési munka megtervezéséhez a belsõ

ellenõrzési vezetõ kockázatelemzés alapján stratégiai tervet
és éves ellenõrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési
szerv vezetõje hagy jóvá.�

7. §

A Ber. 21.§-ának (1)�(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

�(1) A belsõ ellenõrzési vezetõ � összhangban a straté-
giai tervvel � összeállítja a tárgyévet követõ évre vonatkozó
éves ellenõrzési tervet.

(2) Az éves ellenõrzési tervnek kockázatelemzés alapján
felállított prioritásokon és a belsõ ellenõrzés rendelkezésére
álló erõforrásokon kell alapulnia.�

8. §

 (1) A Ber. 28. §-ának (1)�(3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

�(1) A belsõ ellenõrzési vezetõ a jelentés tervezetét
egyeztetés céljából megküldi az ellenõrzött szerv, illetve
szervezeti egység vezetõjének, illetve annak, akire vonat-
kozóan a jelentés-tervezet megállapítást vagy javaslatot
tartalmaz.

(2) A jelentés-tervezetnek tartalmaznia kell a záradékot,
amely szerint az (1) bekezdésben meghatározottak kötele-
sek észrevételeiket a jelentés-tervezet kézhezvételétõl
számított 15 naptári napon belül megküldeni az ellenõrzést
végzõ szerv vagy szervezeti egység részére. A határidõ
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, melyre a zára-
dékban fel kell hívni az ellenõrzött figyelmét.

(3) Amennyiben az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti
egység részérõl a megállapításokat vitatják, az észrevétel
kézhezvételétõl számított 8 munkanapon belül megbeszé-
lést kell tartani. A megbeszélés célja a megállapítások és
következtetések elemzése, valamint az összeállított ajánlá-
sok egyeztetése.�

 (2) A Ber. 28. §-ának (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

�(5) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a
vizsgálatvezetõ dönt, amelyrõl a (3) bekezdésben említett
megbeszéléstõl számított 5 munkanapon belül az érintet-
teknek írásbeli tájékoztatást ad és az el nem fogadott észre-
vételeket indokolja.�

 (3) A Ber. 28. §-ának (8) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

�(8) Az ellenõrzési jelentés az (1)�(7) bekezdésben meg-
határozott eljárást követõen lezárásra kerül, a jelentést � a
vizsgálatvezetõ és a vizsgálatot végzõ valamennyi ellenõr
aláírását követõen � a belsõ ellenõrzési vezetõ megküldi

a) az ellenõrzött szerv vezetõjének (költségvetési szerv
ellenõrzése esetén), illetve

b) az ellenõrzött szervezeti egység vezetõjének és a szer-
vezeti egységet mûködtetõ költségvetési szerv vezetõjének
(szervezeti egység ellenõrzése esetén).�
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9. §

 (1) A Ber. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

�(1) Az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti egység veze-
tõje a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelõs sze-
mélyek és a vonatkozó határidõk megjelölésével az ellen-
õrzési jelentés kézhezvételétõl számított 15 naptári napon
belül intézkedési tervet készít. Indokolt esetben a belsõ
ellenõrzési vezetõ ennél hosszabb, legfeljebb 30 napos
határidõt is megállapíthat.�

 (2) A Ber. 29. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

�(4) Az ellenõrzést végzõ költségvetési szerv vezetõje
által elfogadott intézkedési tervet az ellenõrzött szerv, illet-
ve szervezeti egység vezetõje megküldi az ellenõrzést vég-
zõ szerv, illetve szervezeti egység belsõ ellenõrzési vezetõ-
je részére.�

10. §

 (1) A Ber. 31. §-ának (1)�(2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

�(1) A költségvetési szerv vezetõje felelõs az éves ellen-
õrzési jelentés elkészítéséért. Az éves ellenõrzési jelentést a
költségvetési szerv vezetõje megküldi a fejezet felügyeletét
ellátó szerv vezetõjének legkésõbb a tárgyévet követõ év
február 28-ig.

(2) A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje köteles a
tárgyévre vonatkozó éves ellenõrzési jelentést, valamint a
felügyelete alá tartozó szervezetek éves ellenõrzési jelenté-
sei alapján készített éves összefoglaló ellenõrzési jelentést
� melyben értékelést ad a fejezetnél mûködõ belsõ ellenõr-
zési rendszerekrõl is � megküldeni a pénzügyminiszter
részére a tárgyévet követõ év május 31-ig.�

 (2) A Ber. 31. §-a (3) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ szöveg lép:

�(3) A pénzügyminiszter által közzétett módszertani út-
mutató figyelembevételével elkészített éves ellenõrzési
jelentés, illetve éves összefoglaló ellenõrzési jelentés az
alábbiakat tartalmazza:�

 (3) A Ber. 31. §-a (3) bekezdésének ad) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A �.jelentés az alábbiakat tartalmazza:]
�ad) az ellenõrzések során büntetõ-, szabálysértési, kár-

térítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán
tett jelentések számát és rövid összefoglalását,�

11. §

A Ber. 33. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[A pénzügyminiszter felelõs a belsõ ellenõrzési rendszer
szabályozásáért, fejlesztéséért, koordinációjáért és har-
monizációjáért �.amelynek keretében:]

�d) figyelemmel kíséri és vizsgálja a belsõ ellenõrzési
jogszabályok, módszertani útmutatók, nemzetközi belsõ
ellenõrzési standardok alkalmazását és végrehajtását, ennek
keretében elemzi a belsõ ellenõrzési tevékenység minõségét
és megfelelõségét.�

12. §

A Ber. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

�(1) Az ÁBPE Bizottság egy konzultatív testület, amely-
nek feladata a belsõ ellenõrzési rendszert is magában fogla-
ló államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzési rendszer mû-
ködésének áttekintése, a pénzügyminiszter támogatása a
koordináció, harmonizáció, a továbbfejlesztésére vonatko-
zó javaslatok elõkészítése, valamint az európai uniós támo-
gatásokhoz kapcsolódó ellenõrzési feladatok koordinációja
terén, ez utóbbival kapcsolatban az 5�15 %-os ellenõrzé-
sekrõl készített jelentéseknek a megtárgyalása, továbbá a
belsõ ellenõrök funkcionális függetlenségének értékelése és
támogatása.�

13. §

A Ber. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

�(1) A helyi önkormányzati és helyi kisebbségi önkor-
mányzati költségvetési szervek esetében az e rendelet 4. §-
ának (3) és (4) bekezdéseiben, 7. §-ában, 9. §-ának máso-
dik tagmondatában, 10. §-ában, 22. §-ában, valamint 31. §-
ának (2) és (5) bekezdésében foglaltakat nem kell alkal-
mazni.�

14. §

A Ber. 37. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

�(3) A központi költségvetésben fejezetet alkotó, de a
Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe nem tartozó
szervek vezetõi minden év május 31-ig tájékoztatják a
pénzügyminisztert a jelen rendelet 31. §-a (3) bekezdésé-
nek ab), ae) és bb) pontjaiban foglaltakról; e szervek vo-
natkozásában a jelen rendelet 22. §-ának (2) bekezdése, 31.
§-ának (5) bekezdése és 33. §-ának d) pontja nem alkalma-
zandó.�

15. §

 (1) E rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép ha-
tályba.

 (2) Az e rendelet 10. §-ának (2) bekezdésében említett
módszertani útmutató közzétételének határideje 2005. de-
cember 31.

 (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Ber. 20. §-a, 31. §-ának (6) bekezdése, valamint
37. §-ának (5)�(6) bekezdése.

 (4) A Ber. 14. §-a (2) bekezdésének a) és e) pontjában,
valamint a 17. § (1) bekezdésének c) pontjában szereplõ
�okmány� szó �okirat�-ra módosul.

 (5) A Ber. X. fejezetének címe �Záró rendelkezések�-re
módosul.

 (6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a köztiszt-
viselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm.-
rendelet 1. számú melléklete II. fejezetének 3. pontjában
elõírtak helyébe a következõ rendelkezés lép:
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 �3. Belsõ ellenõrzési feladatok
Az I. besorolási osztályban:
a) szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazdasági,

jogi, államigazgatási), vagy
b) más felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ

képesítések valamelyikével rendelkezik:
ba) okleveles pénzügyi revizori,
bb) pénzügyi-számviteli szakellenõri,
bc) okleveles könyvvizsgálói,
bd) költségvetési ellenõri,
be) mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû ké-

pesítés,
bf) a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezete okleveles

belsõ ellenõri képesítése,
bg) okleveles informatikai rendszer ellenõr,
bh) közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ.�

 (7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a köztiszt-
viselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm.-
rendelet 3. számú mellékletének 66. pontjában elõírtak
helyébe a következõ rendelkezés lép:

�66. Belsõ ellenõrzési feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
a) szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazdasági,

jogi, államigazgatási), vagy
b) más felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ

képesítések valamelyikével rendelkezik:
ba) okleveles pénzügyi revizori,
bb) pénzügyi-számviteli szakellenõri,
bc) okleveles könyvvizsgálói,
bd) költségvetési ellenõri,
be) mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû ké-

pesítés,
bf) a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezete okleveles

belsõ ellenõri képesítése,
bg) okleveles informatikai rendszer ellenõr,
bh) közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ.�

KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának
4/2005. (A. É. 9.) MTA�F szabályozása

az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
és az Akadémiai Óvoda és Bölcsõde

módosított* alapító okiratainak közzétételérõl

1. Az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, vala-
mint az Akadémiai Óvoda és Bölcsõde módosított és egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okiratait a jelen szabályo-
zás mellékleteként közzéteszem.

2. A jelen szabályozás 2005. augusztus hó 15. napján lép
hatályba, egyidejûleg az Akadémiai Óvoda nevének és
alapító okiratának módosításáról szóló 2/1995. 
                                                          
* A módosításokat dõlt betûvel jelöltük.

(A. É. 5.) MTA szabályozás és melléklete, továbbá az
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének az egyes
akadémiai kutatóintézetek és egyéb akadémiai intézmények
alapító okiratainak közzétételérõl szóló 1/2002. (A. É 
1.) MTA�F szabályzat mellékleteként közzétett alapító
okirata hatályát veszti.

Dr. Meskó Attila s. k.
fõtitkár

 A 4/2005. (A. É. 9.) MTA-F. szabályzat melléklete

Szám: F- 460/2/2005.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 17.300/1936.
V. K. M. rendeletével létesített és a Minisztertanács
10/1951. (I. 6.) M.T. rendeletével a Magyar Tudományos
Akadémia (a továbbiakban: MTA) felügyelete alá helyezett
Tihanyi Biológiai Kutató Intézet, amelynek a nevét az
MTA fõtitkára 8/1982. (A. K. 2.) MTA�F utasításával
MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetre változtatta � az
MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény, az államháztartásról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88.
§ (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelõen � módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a követ-
kezõ:

1. A köztestületi költségvetési szerv

1.1. neve: MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
(a továbbiakban: intézet)

1.2. székhelye: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.

1.3. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:
a Balaton élõvilágával összefüggõ biológiai kutatások, a

balatoni anyagforgalommal kapcsolatos táplálkozás-
biológiai és produkció-biológiai kutatások, a balatoni szer-
vezetek életfolyamatainak tanulmányozása, különös tekin-
tettel a környezeti tényezõk hatására, összehasonlító élet-
tani/neurobiológiai kutatások, lehetõség szerinti részvétel a
graduális és posztgraduális képzésben.

Az intézet alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítõ te-
vékenységet is folytathat (intézeti konyha és étterem, szol-
gálati lakások és férõhelyek, valamint nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadása).

1.4. alaptevékenysége a TEÁOR szerint:
73.10 Mûszaki kutatás, fejlesztés
80.30 Felsõoktatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás;
1.5. vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad ka-

pacitások hasznosítása, az ingatlan (vendégház) önfenntar-
tása érdekében, költségvetése tervezett összkiadásához
viszonyítottan legfeljebb 30%-os mértékig, az alábbi tevé-
kenységi körökben:
�  a vendégház idegenforgalmi célú hasznosítása,
�  ajándéktárgyak értékesítése,
�  teniszpálya hasznosítása,
�  halászat és értékesítés;
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1.6. vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerint:
05.01 Halászat
05.02 Haltenyésztés
52.48 Egyéb máshova nem sorolt iparcikk-kereskedelem;
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.40 Hirdetés
92.61 Sportlétesítmény üzemeltetése;
1.7. fenntartó köztestületének neve (szakmai, gazdasági

felügyeleti szerve):
     Magyar Tudományos Akadémia

(cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

1.8. felelõs vezetõje az intézet igazgatója, akit pályázati
eljárás alapján az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (a
továbbiakban: AKT) javaslatára, legfeljebb öt évre az MTA
elnöke bíz meg.

2. Az intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevé-
kenységének rendjét, a belsõ és külsõ kapcsolataira vonat-
kozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
tartalmazza, amelyet az AKT hagy jóvá.

3. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan(oka)t az
MTA külön megállapodás alapján bocsátotta az intézet
rendelkezésére.

4. Az intézet önálló jogi személy, gazdálkodási jogkörét
tekintve önállóan gazdálkodó, elõirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkezõ, kincstári körbe tartozó köztestületi
költségvetési szerv.

5. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2005.
augusztus hó 15. napján lép hatályba.

Budapest, 2005. augusztus hó 11.

Dr. Meskó Attila s.k.,
a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára

Szám: F- 425/2/2005.

ALAPÍTÓ OKIRAT
(A módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
MTA) által 1984. január 1-jei hatállyal létrehozott Aka-
démiai Óvoda, amelynek nevét a 2/1995. (A. É. 5.) MTA
szabályozás Akadémiai Óvoda és Bölcsõde elnevezésre
változtatta � az MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény, a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény és az államháztartásról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelõen � módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata a következõ:

1. A közoktatási intézmény
1.1. neve: Akadémiai Óvoda és Bölcsõde
(a továbbiakban: intézmény)
1.2. székhelye:1022 Budapest, Barsi út 3.

1.3. fenntartó köztestületének neve:
Magyar Tudományos Akadémia

(1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

1.4. felügyeleti szervének neve:
MTA Titkárság (1051 Budapest, Nádor u. 7.)

közvetlen felügyeletét az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási
Fõosztálya látja el;

1.5. felelõs vezetõje az óvodavezetõ; a vezetõi megbízás
adása és visszavonása az MTA fõtitkárának hatáskörébe
tartozik, a további munkáltatói jogokat az MTA Titkárság
Jogi és Igazgatási Fõosztályának vezetõje gyakorolja;

1.6. típusa:     óvoda és bölcsõde;

1.7. közfeladatként ellátandó alaptevékenysége:
� az MTA köztestületi tagjai, valamint az MTA Titkársá-
gával közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, illet-
ve az MTA által fenntartott köztestületi költségvetési szer-
vekkel közalkalmazotti jogviszonyban állók 18 hónapostól 3
éves korú gyermekeinek, illetve unokáinak bölcsõdei ellá-
tása, 3 éves kortól 7 éves korú gyermekeinek, illetve unoká-
inak óvodai nevelése;
� az elõzõekben említettek elsõbbségének kielégítése után
megmaradt férõhelyekkel az óvodavezetõ szabadon rendel-
kezik;

1.8. tevékenységi köre a TEÁOR szerint:
80.10 Alapfokú oktatás
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül;
1.9. felvehetõ maximális gyermeklétszám:
� bölcsõdei ellátás keretében:  15 fõ
� óvodai nevelés keretében:   75 fõ.

1.10. Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem végez.
2. Az intézmény mûködésére vonatkozó rendelkezéseket

a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza, amelyet
az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Fõosztályának vezetõ-
je hagy jóvá.

3. Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele az MTA
fõtitkára által kiadott szabályozás alapján történik.

4. A feladatok ellátásához szükséges ingatlan az Atv.
melléklete 19. pontjában foglaltaknak megfelelõen az MTA
törzsvagyonához tartozik.

5. Az intézmény önálló jogi személy, gazdálkodási jog-
körét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó
köztestületi költségvetési szerv.

6. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2005.
augusztus hó 15. napján lép hatályba.
Budapest, 2005. augusztus hó 11.

Dr. Meskó Attila s.k.,
a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézetének igazgatója
pályázatot hirdet

igazgató-helyettesi munkakör betöltésére

1.   Az igazgató-helyettes feladata:
� az igazgató közvetlen munkatársaként közremûködik az

intézet tudományos koncepciójának, célkitûzéseinek
meghatározásában, a kutatás programjának összeállítá-
sában, a kutatás szervezésében és irányításában, a tu-
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dományos beszámolók összeállításában, a tudományos
eredmények kiértékelésében

� összefogja és koordinálja az intézetfejlesztéssel kapcso-
latos feladatokat, figyelemmel kíséri a szerzõdéses köte-
lezettségek megvalósítását, ill. végrehajtását

� koordinálja az intézet infrastrukturális fejlesztését
� koordinálja az intézet humánpolitikai tevékenységét
� részt vállal a kutatóintézet belés külföldi kapcsolatainak

kialakításában, közremûködik e kapcsolatok gyakorlásában
� közremûködik az intézet szakmai eredményeinek meg-

ismertetésében és hasznosításában
� az igazgatóval közösen felügyeli az intézet gazdálkodá-

sát és belsõ ellenõrzését
� szükség esetén helyettesíti az igazgatót
 2.  A pályázókkal szembeni követelmények:
� tudományos fokozat
� szakmai, vezetési és tudományszervezési gyakorlat
 3. A pályázatnak tartalmaznia kell:
� az igazgató-helyettesi feladatok betöltésére vonatkozó

koncepciót
� eddigi szakmai munkájának és eredményeinek rövid

összefoglalóját
� legfontosabb szakmai publikációinak bibliográfiáját
 4. A pályázathoz mellékelni kell:
� az oklevelek hiteles másolatát
� részletes szakmai önéletrajzot 2 példányban
� három hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyít-

ványt.

 Amennyiben a felhívásra az MTA Mûvészettörténeti Kuta-
tóintézetében dolgozó kutató pályázik, úgy az említett
mellékletek elhagyhatók.

A pályázatot az MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet
igazgatójához (1014 Budapest , Úri u. 49.) kell benyújtani
az Akadémiai Értesítõben való közzétételtõl számított 30
napon belül.

Beke László s. k.
 igazgató

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke minden hónap elsõ hétfõjén 16�17 óra között � bármely
természetû ügyben � fogadóórát tart. Az Akadémia köztestü-
leti 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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