
Csill aghszati 6s Fdldtudomdnyi Kutat6kd zpont

szERvE zETr B s uUrooBsI szl.r, Alvzm

2020.



r. A KUTAToKOzpoNT rocAuAsA, FELADATA

1. A kutaaSkdzpont iogdlldsa
A Csillag6szat 6,s FoldtudominytKttat6kozpont (a tov6bbiakban: kutat6krizpont) on61l6 jog1

szem6ly, amely az Ecitvos Lor6nd KutatasrHal6zat (a tov6bbiakban: ELKH) tagf ak6nt mfik6dik,
gazdiikoditsi besotol6sa alapjin onill76an mffkod6 6s gazd6lkod6 kozponti kolts6gvet6si szew,
trilnyitilsa, alz mas on6ll6zn mfikod6 kolts6gvet6si szerv nem tartozik.

A kutat6ktizpont ioghllhsht meghat6toz6 iogszabhlyz a trdomdnyos kutat6st6l, fejleszt6st6l
6s innov6ci6r6l sz6l6 2014. 6vt IXXVI. torv6ny (a tov6bbiakban: KFI tv.)

2. A kutaaSktizpont alapitdsa
A kutat6kozpoflt a Magyat Tudominyos Akad6mia Foldrajztudom6nyi Kutat6int1zet6nek, a

Magyx Tudom6nyos Akad6mia Geodlzial- 6s Geofizikai Kutat6int6zet6nek 6s a Magyar
Tudom6nyos Akad6mia Geok6miai Kutat6tnt6zet6nek, valamint a Mzgyar Tudom6nyos
Akad6mia Konkoly Thege Mikl6s Csillag6szati Kutat6tnt6zet6be tort6n6 beolvadilsdval jott
16tre.

A kutat6kozpont jelen Szervezeti 6s mffkod6si szabillyzatdnak (a tovibbiakban: szabLlyzat)

i6vihzgyisakor hatilyos alapit6 olrr:atdt - azELKH elroke a 016/1/2019 /JlF szimon adta ki.
az alzpit6 okirat 2019. szeptember 1-j1t6l hat6lyos.

3. A kutaa5kcizpont alapadatai

3.1 Neve, rrividitett neve
telies neve: Csillaghszati 6s Foldtudominyi Kutat6kozpont
roviditett neve: CSFK

3.2 Elnevez6se idegennyelve(ke)n:
angol nyelvfi megnevez6se: Rcsearcb CentrvforAsntnoml and Eartb Sdences

3.3 Sz6khelye 6s telephelyei:
sz6khelye: 9400 Sopton, Csatkai Endte utca 6-8.

telephelye(i):

3.3.1 Csillagturyti ds Fiildtudorndryi Kataniktipont Konkofi Thege Miklfs Csillagisryti IntdTgt

cime: 7727 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s tt 1,5-17 .

3.3.2 Cilllagisryti ds Ftildtudorndryi Katanikiipont Ftildraj{udondryi Intiq,et

cime: l,772Budapest, Budaorsi tt 45.

3.3.3 Csillagisryti isFiildtudorndryi KatatdkiiryofiFiildtani ds Ceokdniai Intiryt

cime: 1,772Budryest, Budacitsi tit 45.

3.3.4 Csilkgis7ati is Ftildtudondryi KutanikiiQont CndiTiai is Ceofi{kai Intdryt

cime: 9400 Sopton, Csatkai Endte utca 6-8.

3.3.5 Csillagisryti is Fiildtudomdryi Katanikii@ont Csillagisryti Intiryt Piqkirtetfii Megfigelt
Allomis

cime: 3234 Miltaszentirnre, Galyatet6 Qtsz: 0234, 0235 / 2, 0246, 0247 / 2)

3.3.6 Csillagisryti is Faldudondryri Kutanlktipont Fiildrajryudondryi IntirytAlkonibdq
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3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

cime: 8083 Csikvds, r\kadlmia utca 5.

C sil lagisry ti ds Fti ldtudon inli Kutani kd Qont Alkohi b dq

cime: 8230 Bahtonfiited, Kosztol6nyi Dezs6 utca 2.

Csillaglqati is Fiildtudondryi Kutanikiipont Ceodiqiai is Ceofi$kai Intdqgt Kiiuuligetbl
Rndd S ryiq7zo hgiai O bsrynahiriun

cime: 7l72Btdapest, Meredek utca 18.

Csillagisryti is Ftildtudondryi Katanikti4tont Geodd{ai ,is Ceofiqlkai IntiTgt Alornbegi
Obsqeruafllrium

cime: 9400 Sopron, Alomhegy utca 1.

Csillagis7ati ds Ftildtudondryti Kutaalkiipont Geodd{ai is Geofi{kai Intiryt Sqicberyi Istudn

C e ofi { kai O b s q,e nt a hi i u rn

cime: 9493Fert6boz, Cenki utcz-7.

Csillagisryti ds Fiildtudondnyi Kutahiki)Qont Geodiqlai is Geofi{kai Intiryt SEmnbnnfalai
Obsqentatdium

cime: 9400 Sopton, Szikla utca 1.

3.4 Levelez6si cime(i):
Kutat6kozpont 9400 Sopton, Csatkai Endre utca 6-8.

Konkoly Thege Mikl6s Csrllagpszaldlrtl,zet: 7727 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s it 15-
17.

Fol&ajztudom6nyi Int6zet: 7 112 Btdapest, Budacitsi rit 45.

Foldtani 6s Geok6miai Int6zet:1112 Budapest, Budaorsi rit 45.

Geodlzu;i 6s Geofizikai Int1zet:9400 Sopton, Csa&ai Endte utca 6-8.

3.5 Hivatalos elekttonikus lev6lcimek titkarsag@csfk.mta.hu

3.6 Illet6kess6g., miikdd6si k<ire: orczagos

3.7 kdnyit6 szefir6nek
neve: Eotvo s Lordnd I(utat5,srH6l6zat TitkfusS,ga

(a tov6bbiakban: ELKH Trtkdrc6g)

sz6khelye: 1016 Budapest, Gell6rthegy v 30-32.

3.8 A kutat6kti zpont feltigyelete, mfiktid6s 6t hhnyit6 testiiletek
Az ELKH tev6kenys6g6t - az ELKH Titk6rs6g k6nytt6 Testtilete hatirozatainak
megfelel6en -azELK}l elnoke rtilryrga. Az elnok azEI-KII, mint kozponti kolts6gvet6si
fejezet tekintet6ben a feiezetet rinyit6 szenr vezet6je. Az ELKH f6itk6ta az F.LKJI
Titk6rsigon keresztiiL, kozvetetten ellilga aktat6hil6zat adminisztralv trinyitdsit.

3.9 A kutat6ktizpont szenrezeti egys6gek6nt miiktid6 tudominyos int6zetek
3,9.1 Csillagisryti ds Ftildtudondryi Katanikiipont Konkofi Tbege Mikhs Csilkgisryti Intdqgt

- toviditett neve: CSFK CSI

- angol nyelvd megnevez6se: Konkofi Thege Miklds Astmnomical Institute,

Researcb CentrcforAstmnoml and Eartb Sciences

/,
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3.10

3.9.2 C sillagisryti u F ti ldtudon dryi Kuraai kii pon t F ti ldrajryu don d ryi Inti qgr

- toviditett neve: CSFK FTI

- angol nyelvfi megnevez6se: Geograpbical Institute,

Research CentrvforAstmnoml and Earth Sciences

3.9.3 Cillagisryti is Fiildtudondryi KutaaiktiQont Fiildtani is Geokiniai Intiryt

- toviditett neve: CSFK FGI

- angol nyelvri megnevez6se: Institutefor Geologiml and Ceocbenical Researcb,

Re se arch C e ntn for Astrononl and E arth S cien ce s

3.9.4 Cillagisryti isFtildtudondryti Kataaikii@ont Geodd{ai ds Geofi{kai Intdqgt

- roviditett neve: CSFK GGI

- angol nyelvfi megnevez6se: Ceodetic and Geopbltsical Institute,

Research CentrvforAstmnornl and Eatb Sciences

A kutat6k<izpont azonosit6 adatai:
Torzskonyvi azonosit6 szilm: 300322

A[^t'rh zt^rt6si azonosit6 szilm: 039486

KSH statisz ika szilmjel: 75300320 -7 21,9 -312-08

Ad6rgazgtitsi azonosit6 szdm: 75300320 -2-08

Sziniwezet6 bank neve, cime: MagyxAlr-kit.r tLr (a tovibbiakban: tutAt<)

El6rinyzat-f elhaszrrilfusikeretsz6ml6tkezel6p6nzint6zetnlAt<

szdmlaszilm: 1 00 32000-0 1 730 841 -00000000

IBAN sz6m:Hu241003 2000 0773 0847 0000 0000

Kfuty a fedezer, szintTilt keze\6 p6nzint6zet UAf
szLmhszLm: 1 0032000-01 730841 -000601 07

IBAN szdm: HU10 1003 2000 0173 0847 0006 0107

VlPkirtyafedezetiszdmliltkezel6plnzintlzetUAf

szimlaszLm: 1 0032000-0 1 730 841 -00070 1 06

IBAN sz6m: HU85 1003 2000 0773 0841 0007 0106

A kolts6gvet6si szerv f5tev6kenys6g6nek 6llamhizttrtist szakigazati besorolisa:
7 279 00 Egy6b term6sz ettudom6nyi, mff szaki kutat6s, feiles zt6s

3.ll Publikici6s n6vhaszndlat
A kutat6kozpont tudom6nyos tev6kenyslget v6gz6 kozalka,lmtzotql publikici6iban a

kutat6kozpontot is koteles felttintetni, a kutat6kozpont alapit6 okimtiban
meghatdro zottak s z erint:

- CsillagisrytituFiildtudnndryiKatanikiiQont;uagt

- CSFK
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Idegen nyelvf publikici6kb arL:

Research Centre forAstronnmJ arud Eartlt Sciences

A kutat6kozpofrtneve mellett felttintethet6 az a jelen szabilLyzzt3.9 pontja szeint.tnt6zet
6s f vzgy szewezed. egys6g is, amelyben a tudominyos tev6keny s6getv6gz6 kozalkalmazott
dolgozik.

4 Akutaaikcizpontkrizfeladatkdnt elldtott tevdkenysdge
A kutat6kozpoft auton6m m6don vesz r€szt az ELKII kozf.eladttainak megold6siban,
on6176an is v6llal kozfeladatokat, tov6bb6 egy6b tev6kenys6get is v6gezhet. A kutat6kozpont
kozfeladatk6nt ellitott alaptev6kenys6geit azrinytt6 szew alapit6 okiratban hatdtozza meg.

4.1 A ktizfeladatk6nt ell6tott alaptev6kenys6g kiire

4.1.1 A CSFK alaptev6kenys6ge csi)agfiszai 6s foldtudom6nyi (fol&ajzi, foldtani,
geok6miai, geodlziai 6s geofizikai) kutat6sok v6gz6se, a Nemzeti Szeizmol6giat
Hdl6zat mffkodtet6se, felfedez6 kutat6sok (alapkutat6sok) v6gz6se, eredm6nyeinek
felhasznalilsn val6 el6k6szit6se, illet6leg kozzltltele; a felfedez6 kutat6shoz
sziiks6ges elm6leti vizsg6latok, obszervat6riumi, terepi 6s laborat6tiumi m6r6sek
v6.gz1se, tudom6nyos mfiszerek, m6dszerek kialakitisa, valamint a m&6si adatok
tudominyos feldolgoz6sa 6s publik4l6sa, obszewat6riumok 6s laborat6riumok
fenntartis a, illet6leg sztiks6g eset6n irj ak l6tesit6s e.

4.1.2 A CSFK 6s int6zetei a kutat6si alaptev6kenys6g kor6ben kiemelten foglalkoznak a
kovetkez6 tudom6nyterti{etekkel 6s kutat6si feladatokkal:

A csillagfszat (elsdsotban a megfigyel6 csillagfuszat) tedilet6n:

CstlTagiszaa, alapkutatisolratv6.gez az rxriverzrxrrban 6rv6nyesiil6 saiitos torv6nyek
feltdrilsdra 6s mind m6lyebb megismer6s6re. A kutat6kozpont csillag6szati kutat6si
alaptev6kenys6ge sot6n kiemelten foglalkozik a kovetkez6 terti{etekkel:

- a csillagok 6s a Nap fizikija, bels6 szerkezete, fejl6d6se: a csillagok pulz6ci6ja,
aktiv jelens6gek csillagok l6gkor6ben, napaktivit6s;

- a csillagok kortili t6t, benne a Naprendszer kutatLsa: csillagkeletkezls 6s az

intetsztell6ris arryagfrztkija, exobolyg6rendszerek, a Naprendszer 6gitestjei;

- a Tejrittendszer 6s szerkezeti egys6geinek kutat6sa;

- extagalaktikus csillagilszat, szupern6vilk, galaxisok, nagyl6pt6kfi stuktutik
kutat6sa

- a. mesters6gesen kibocsitott elektrom6gneses sugirz6sok fttilonosen L

s5illagiszati megfigyel6seket is 6rtnt6 tartomilnyokban, pl. f6nyszennyez6s)
komyezeti hatisatnak tanulm6nyo zisa 6s m6t6se;

- egy6b tern6k, intetdiszciplinfuis kutat6sok, technol5gia: nagyenetgi6s
asztrofrztkat folyamatok, f6ldi 6s fiteszkozokte mriszet- 6s megfigyel6si
infra s truktur afejles zt6s, cslll agils zattot6ne t.

A fiildmiz tudom 6ny terti{et6n:

- a foldrajz elm6leti alapjairuk tov6bbfejleszt6se;

- t6rbeli folyamatok 6s struktur6k, illetve azok kolcsonhatilsanakkutatilsa;

- az ember 6s k<irnyezete kapcsolatdnak t6r- 6s id5beli vrzsgplata;
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- a foldrajzi kornyezet elemeinek min6sit6se, kii{onos tekintettel a term6szeti 6s

tirsadilmi-gazdasig1 et6forr6sokta, valamint a KilryLt-nedence (f6k6nt
Magyaror.sz6g) teriilet6n megfigyelhet6 t6rsadalmi -gzdasilgl ptobl6m6kra;

- a kotszerf Magyarorszig-klp foldrajzialap:6l<ralal.lltasa (,MagyarorszigNemzeti
Aiasza') 6s a hagyom6nyosan korminyzati munk6t is segit6 nemzet- 6s

honis mere ti foldraizi kutat6s o k foly tatas a a K6ry Lt-me denc 6b en.

A foldraiztwdom6nyi alapkutatisok diszciplin6ris srilypontjai:

- a tirsadalomfol&ajzi kutat6s ok terti{et6n: a ttrsadalmi- gazdasigp t&folyamatok,
tlrszerkezetek t6rsadalomfoldrajzi kutat6sa ftiiLlonos tekhtettel t tilrcadalmi
strukturira, n6pesed6ste, a teleptillshill6zata, a gazdasilg egyes 6gaxz hat6
tltfolyanatokra);

- a term6szetfoldrajzikutat6sok terii{et6n: a komyezeti felt6telek, az 6sfoldraizr 6s

a jelenkori felszinfeil6dls villtozdsainak termlszetfoldnjzi kutatdsa ftiilonos
tekintettel a geomorfol6gtal, negyedid5szaki kutat5sokra, a tilidegradilci6ru, a

kornyezetfoldnjzi,tijokol6gsai,yb-6stalaifol&a)nhrtatilsofu a);

- a fentiekhez kapcsol6d6 terept laborat6riumi 6s geoinfotmatikai-kartografir
tev6kenys69 v6gz6se.

A fiildtan tedilet6n:

a kutat6kozpont az 6sviny,tan-k6zettan-geok6miai kutat6shoz kapcsol6d6

szerkezetfoldtani, vizfoldtant 6s a tigabb 6telemben vett komyezetfoldtani
kutat6sokat v 6.gez Magy ators zLg 6s tdgabb komyezet6nek (Alp -Kitpilt-DnLi
r6gi6) teriilet6n.

A kutat6kozporlt foldtani kutat6si alaptev6kenys6ge sor6n kiemelten foglalkozik:

- az uled6kk6pz6d6st a mezozoikum 6s akainozoikum sor6n befoly6sol6 foldtani
t6nyez6klr;Leghatirozisfval'

- a paleoklima foldtort6neti id5l6pt6kfivilltozdsainak foldtantvizsg,lataval.

A geok6mia tedilet6n:

- geok6miai alapkutatisokat v6gez z k6zetgenetika, az ilsvityt
nyersanyagk6pz6dls 6s a komyezet-geok6mia tetti{et6n.

A kutat6kozporlt geok6miai kutat6si alaptev6kenys6ge sor6n kiemelten foglalkozik
a kovetkez6 terti{etekkel:

- magm6s, metamorf 6s iiled6kes k6zetendszerek genetikai vizsgflata, ktilonos
tekifltettel a Kirpilt-medence htoszflriljilnak megismer6s6te, valamint a

k5zetgenetikai ismeretek ilka.lmazisa az archeometda teriilet6n;

- Magyarorszig terrn6szeti kornyezet6nek geok6miai 6llapotfelm&6se 
^

term6szeteshLtt1r.6santropog6nszennyez6kviselked6slnekf eltdr6sdhoz;

- aKdtpit-medence kornyezeti valtozisainak (tobbek kozott ldinnvilltoz6sainak)
geok6miai vizsgTbta;

- szrl6rd- 6s fluidumfilzist 6sv6nyr nyersanyagok genetik6jdnak vizsgillata, 6s

a.llralmazilsi lehet6s 6geik feltilrilsa geok6miai m6dszerekkel.

A geod6zia tedilet6n:

geodlziai alapkutat6sokat folytat a geodinamika, a geomatematika 6s a frzrkat
geo dlzia terii{et6n, ktilonos en :
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4.1.3

- a Fold neh6zs6gi er6ter6nek 6s geodinamikilinakkutat6sa, els6sorban aKitpdt-
Pannon ftgS6barr;

- foldtani vesz6lyfordsok feltitisa, valamint ipari l6tesitrn6nyek 6s komyezetiik
megfigyel6se deform6c i6- 6s mozgpsvizsg1httzl;

- geodlzni alapkutat6shoz elm6leti vizsg6latok v6gz6se 6s a kutatisi eredm6nyek
haszrrositilsihoz sziiks6ges 6j, modem matemadkai modellek, m5dszerek
megalkot6sa;

- a SopronbLnfalvi Geodinamikai Obszervat6dum irzemeltet6se; sziiks6g eset6n

irj geodinamikai obszervat6riumok vagy megfrgy eI66llom6sok l6tesit6se.

Ageofizil<a tediletdn:

geofrzrkualapkutat6sok folytat6sa a Fold rlaagLt6la magnetoszflnhatdtilig teried6
t|rlsz ttztkai. 6l7apotanak, folyamatainak megismer6se (megfigyel6se, modellez6se)

6rdek6ben.

A kutat6kozpont a geofiztkai kutat6si alaptev6kenys6g keret6ben kiemelten
foglalkozik:

- a Fold szerkezet6vel, folyamataival, els6sorbana Kirpit-medence szeizmol6glai
6s elektrom6gnes es kutatisdv al;

- a Fold semleges 6s iontzillt l6gkori tafiominyalbanlejiltsz6d6 frztk;rr folyamatok
vizsgplatdval, ktikinbciz6 l6gkori tafiominyok kozotti csatolisi mechanizmusok
feltilrjsival;

- az fufrzrka tet6n a helioszfln, a foldi magnetoszfln 6s m6s bolyg6k
magnetoszf6 6ja megfrgyel6s6vel, modellez6s6vel;

- ^ Nemzeti SzeamologSti H6L6zat feladatarnak el)6tisival, a Fold
plazmakonyezet6nek dingnoszirzillils|va\ illetve az ezekhez kapcsol6d6
obszervat6dumi tev6kenys6ggef valamint interdiszciplin6ris
kornyezettudom6nyi kutat6sokkal, m&6si, adatfeldolgozdsi eljdrLsok
feileszt6s6vel.

A CSFK kutatisi fela.datathoz kapcsol6d6 egy6b feladatok:

- tev6kenys6g6vel osszefligg6sben tudom6nyos, szak- 6s ismerettetjeszt5
kiadv6nyokat ielentet meg;

- segiti a tudom6ny mLWLt nyelven va16 mfivel6s6q valamint etedm6nyeinek a

tirsadalom fel6 tort6n6 kozvetit6s6t;

- egpittrnfikodik hzzzi kutat6helyekkel, veliik kozos kutat6sokat folytat;
kapcsolatokat tart fenn 6s l6tesit mis orszilgok tudom6nyos int6zm6nyeivel
nemzetkozi tudominyos t6tsas6gokkal; el6segn ^ n^gy^t csillag6szati 6s

foldtudomdnyi kutat6sok jelenl6t6t a nemzetko zi twdomdnyos 6letben;

- hazu 6s nemzetkozi tudom6nyos progtamokat 6s konferenctakat szefirez,

pillyizatokat ir ki;

- szorgalmazza 6s segiti a tudom6nyos kutatisok etedm6nyeinek t6tsadalmi 6s

gaz dasigl. haszno sitds Lt;

- a fels5oktat6si 'tnt€zmlnyekkel egytttmfikodve r6szt l',esz az oktat6munk6ban,
kozos kutatisi, k6pz6si 6s tov6bbk6pz6sifeladatokat 16t e!

- szakkrinyvtiratmfikcidtet.
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4.2 Az alaptev6kenysdg tev6kenys6gi kdrtik szerinti r6szletes felsoroldsa
kotmd"ny zati fu nkci6k s zetint

073340 Az iibmivagyonnal val6 gzdilkod6ssal kapcsolatos feladatok

0 1 4030 Term6szettudominyi, mfi szaki alapkutat6s

015010 Alt L,{nor kozszolg/ltat6sokkal kapcsolatos alkalmazottkutatis 6s fejleszt6s

0350 1 0 Kozrenddel 6s kozbiztons6ggal kapcsolatos alkalmazott kutatis 6s fejleszt6s

041170 Mfiszaki vizsgillat, elemz6s

04801 0 Gazdasigl. iigyekkel kapcsolatos alkalmazott kutat6s 6s fejleszt6s

049020 K +F tev6kenys6gekhez kapcsol6d6 innov6ci6

05 5 0 1 0 Komyezew6delemmel kapcsolatos alkalmazott kutat6s 6s fe jles zt6s

0S2042Konyvtidallominygyanpitasa,nytlvdntartdsa

0820 43 I(onyvt6ri 6)Tominy feltatisa, nteg6rz6s e, v6delme

0820 44 Konyvt6ri szolg6ltat6s ok

083020 I(onrykiad6s

083030 Egy6b kiad6i tev6kenys6g

085010 Szabadid6s tev6kenys6gekkel sporttal, kultu6val 6s vallissal kapcsolatos
alkalmazott kutat6s 6s feileszt6s

093010 Fels6fokf v6gzetts6gi szintet nem biztosit6 k6pz6sek

09 4 1 20 S z akjrrilrry:d tov6bbk6p z 6s

09 4210 Fels 6fokf oktatis

09 5020 Iskolatendszeten kivii"li egy6b oktatis, k6pz6s

4.3 A kutat6kti zpoat rendszeresen ellitott vfillalkozhsi tev6kenys6ge
A kutat6kozpont az ahpit6 okfuatdban kapott felhatalmazis alapjh villlalkozisi
tev6kenys6g folytatilsira iogosult, e tev6kenys6gb6l szinnaz6 bev6teleinek fels6 hat6n a

m6dositott kiad6si el6rLnyzatok 33oh-a.

5 A kutaaSkdzpont gazddlkoddsa
A kutat6kozpoflt a kozponti kolts6gvet6si rendszetben, a KFI tv.-ben, az illlanhitztafiLst
jogszabillyokban, az ELKH Titk{rsig kutat6helyeket 6dnt6 bels6 szabillyzataibal, tov6bb6, a

Magyar Tudom6nyos Akad6mi6val (a tov6bbiakban: MTA) kotott ing6 6s ingatlanhasznillaa,
szerz6d6sekben foglalt el6ir6sok szerint gazd6lkodik a rendelkezlslrc bocs6tott
plnzeszkozokkel, egy6b eszkozokkel 6s saj6t bev6teleivel, gazdillkod6si tev6kenys6g6ben a

kolts6gvet6si gazd6lkod6s elveit 6s szabilLyait 6rv6nyesiti.

6 Avagyonnalkapcsolatosszabdlyok
Lz onilll6 jogi szem6lyk6nt mfikod6 kutat6kozpoftkozfeladatunak ellitisa 6rdek6ben saj6t
tulajdonri vagyonelemekkel is rendelkezik, de a tev6kenys6ge sor6n hasznilt ng6 6s ingatlan
vagyon jelent6s t6szben a MTA 6lta.l a votatkoz6 torv6nyi rendelkez6sek szerint
t6tit6smentesen haszndlatba. adott vagyonelemekb6l tev6dik cissze. Az MTA nrlajdonf
ingadan 6s ing6 vagyonnak (pl. titgln eszkcizok, k6szletek) hasznilatira zz \t[A-val kotott
k6toldalf szez6d6sekben foglaltak irilnyad6k.
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7 Erdeketa1gi tendszet
Alaptev6kenys 69 els z 6mol6s a - ktilts 6gvet6s i maradvdny

Az ilaptevlkenys6gi feladatokat a jelen szabillyzat 4.7 ponga tartalmazza. Az alaptev6kenys6gte
vonatkoz6 elsz6mol6si szabilyokat kell alkalmazriazor- tev6kenys6gek eset6n is, amelyeket - az

illlanhiztattisr6l sz6l6 jogsza,b6lyokvonatkoz6 rendelkez6seralapjdn- az alapit6 okit2$21rr"-
kell felttintet:i. Az alaptev6kenys6g kor6be tartoz6 feladatok kiad6sainak 6s bev6teleinek
kiilcinbozete a kolts6gvet6si mandvdny. A kolts6gvet6si maradv6nynak tattalmaztia kell a

p 6ly 6zai b ev6telek mxadv 6ny Lt rs.

8 A kutaaikdzpont alaplttii, tulaidonosi jogai gazddlkodd szetvezetekben
A kutat6kozpont alapit6\ tulajdonosi jogokat gyakorol aMagyat CstJlagdszat Nonprofit Kft.
gndillkod6 szervezetb e n (c6g;legyz6kszdm: 08-09 -029 1 37, ad6szdm: 259 67 238-2-08).

II. A KUTAToI<OzPoNT YEZETESE

A ku ta tdkdzp on t vez e td s e
A kutat6kozpont egyszem6lyi felel6s vezet6je a f6rgazgat6, aki magasabb vezet6i megbiz6ssal
rendelkez6 kozalkalmazott. A f6rgazgat6 6s az egyes szenezei egys6gek kozott, valanint a

szenezed. egys6geken beliil a feladatkotok 6s hatiskotok a f6rgzzgat6 rendelkez6se szednt
decenaaltziltak. A f6rgazgt6 valamennyi, a kutat6kozpont mrikod6s6t 6dnt,5 k6rd6sben - az

el6lr.illayzat-felhaszr,illasi ketetszdmlaval rendelkez6s kiv6tel6vef tov6bbil, ha jogszabilly, jelen
szabillyzatvagy az ELKH elnok6nek hatilrozata elt&6en nem rendelkezik- on6ll6an dont.

A f6tgazgat5 kozveden rinyitilsa 6s ellen6z6se al6 tartoz6, a kozalkalmazottak jogiilisdr6l
sz6lo 7992.6vi XXXIII. torv6ny (a tovibbiakban: Kjt.) 6s akozalkaknazottakjogAllfufiv5l"r6l5
1992. 6vt X)OilII. torv6nynek a Magyar Tudom6nyos Akad6mia tdnyrtisa ah tafioz6
kolts6gvet6si szervekn6l, illetve m6s kutat6- 6s kutatist kieg6szit6 tntlzetekn6l tot6n6
v6gtehajt6sfu6| szol6 84/2011. N. 26.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Kjt. V.) szerinti
magasabb vezet6 megbizilssal rendelkez5 kozalkalma zottak:

- f6igazgtt6-helyettes,

- gzdasigSYezet6,

Yezetimegbiz6ssalrendelkez6kozilkalmazott:

- a. szenrezeti egys6gk6nt mfikod6 tntlzettgazgat6ja,

A f6rgazgat6 kcizvetlen trinyttilsa 6s eller;.6rz6se ah tattoz6, aKjt6s a Kit. V. Fejezete szetinti
vezet6 megb2issal nem rendelkez6, de meghatiroz6 munkakort elTilt6kozalkalnazottak:

- a bels5 ellen6z6si feladatokat ellat6kozalkalntzzott,

- a kutat6kozponti tudom6nyos titk6t,

- kutat6kozponikonyvt6r vezet6ie,

- az informatikai koordin6tot.

A f6tgazgat6 rinyitisi jogainak ielen szabillyzatban meghztirozott kor6t - elt6r6 jogszabillyr
rendelkez6s hiilnyibat - a kutat5kozpont vezett megbizissal rendelkez6 kozalkalnnzotgilta,
6ue.hdzhaga. A vezet6k hat6skor6t, jogait 6s felel6ss6g6t a vonatkoz6 hatillyos jogszabLlyok, m
tr6ryrt6 szerv rendelkezlsei, a kutat6kozponti bels6 szabillyzatok" f6rgazgat5i tendelkez6sek
(utasit6s ok), 6s a j elen s zabilly zat tartalntazza.
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III. A KUTAToI<0zpoNT szERVEZETI Fnr-,npirnsr

1. A kutatdkdzpont szewezeti felipltise
A kutat6kozpont szewezei egys6gei a tudominyos int6zetek, valamint azokon beliiLl a

kutat6csopottok, tovibbS. a kutat6munka felt6teleit biztosit6 egy6b, kutat6kozponti szewezed
egys6gek. A kutat6kozpontszewezei fet6pit6s6t az 1. szdmrt meil€klettzttalmazza.

Tudomdnyos szetvezeti egysdgek megnevezdse:

Tudominyos int6zetek:

A Konkoly Thege Mikl6s Csillagiszati Int6zet

B Ftildtaiztudominyilnt6zet

C Ftildtani 6s Geok6miai Int6zet

D Geod6ziai 6s Geofizikai Int6zet

A kutat6kozporrt int6zeteiben kutat6csoportok mrikodnek, labotat6riumi, obszervat6dumi
hilttltel.
Tovdbbi kutaaSkdzponti szewezeti egysdgek megnevezdse:

- Gazdasilgplgazgatosdg

- Kutat6kozpontikonyvt6r

ry . AZ mArwirAssAN ES DONTE snozn TALBAN nrszrvrv6 rrcsrUlnrnr

1. A testtileti szetvek mfikddisdnek dltaldnos szabdlyai
A testii{eti szervek a f6rgazgato egyszem6lyi felel6ss6g6nek 6dntetlenti{ hagydsilval
kozremfikodnek a kutat6kozpontrinyttilsilban,v6lem6nyt nytlvilnitanak,6s iavaslatokat tesznek
a hat6skortikbe utalt t6makorokben, de javaslatuk - jogszablLy v^W 

^z 
triryrrt6 szen, Lltilkiadott

ellent6tes tendelkez6s hiilnyitban - a f6tgazgat6t nem kotelezi.

A testii{eti szervet - sziiks6g szednt - annak elnoke hivia ossze 6s vezeti ti{6seit, amelyt6l
jegyz6konyvetfemllkeztet6t kell k6sziteni. Az elnok akadillyoztfiilsa eset6n az elnoki
feladatokat az elnokhelyeffes, ennek hiilnyLban az elnok 6ltal a testiirlet tagtratb6l kijelolt szem6ly

l6t1a el. A testii{et illTasfoglalilsut Qtatilrozatait) z jegyz6konyvekben elkiilonitetten kell
megfogalmazni illetve zzokat kronologikus sortendben nyilv6n kell tartani. A testiiletek
mf kod6 s 6nek t6 s zlete s s zab 6ly att a tes tii{e t iigyrendj e tartilmazza.

2. A testtileti szetvek cisszetdtele, feladata

2.1lLzlgazgat6tathcs
Azlgazgat6tanilcs (a tov6bbiakban: IT) a kutat6kozpontf6rgazgat6)dmkd<int6s-el6k6szit6
6s tanicsad6 testiirlete, amely ti{6sein minden, a kutat6kozpontot 6int6 fontosabb
k6rd6sben v6lem6np nyilv6nithat, 6s javaslatot tehet. A f6rgazgat6 az til6sen elhangzottak
alapjila ondll6an dont a hatis kcir6be tartoz6 k6rd6s ekb en.

Az IT elnoke a f6tgazgat6. Akadiiyoztatilsa, t6voll6te eset6n az IT ii{6seit a f6tgazgat6-
helyettes vezed., aki a dont6sekr6l ut6lagos besz6mol6ssal koteles tdilkoztatma f6rgazgat6t.
Az IT ttkira a kutat6kozponti tudom6nyo s titk6t.
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Az IT tagSatr: a f6igazgat6, a f6tgazeat5-helyettes, a gazdasigp vezet6 6s a tudom6nyos
tntlzeigazgat6k. Az IT ti{6s6n a.z eryes napirendekhez kapcsol6d6an meghivottk6nt
tandcskozdsi i"Sgrl r6szt vehetnek az 6rdekv6delmi szervezetek k6pvisel6i, illetve a
f Stgazgat66ltalf elk6rtkozalkalmazottzkvagymis6tdekeltszem6lyek.

A dont6s - a f6rgazgat6 egyszem6lyi felel6ss6ge mellett - nem csokkenti a testii'Let tag;1atnak,

a szewezei egys6gek vezet6inek felel6ss6g6t.

A f6igazgat6 koteles kik6mi az IT v6lem6ny6t m alilbbi ilgyekben hozand6 dont6sek el6tt:

- illetm6nyemel6sek, jutzLmazS"sok elveinek kialakitasa,

- tudominyos int6zetl6tesit6s6nek, illetve megsziintet6s6nek kezdem6nyez6se,

- tudom6nyos tervek kialakitdsa, mokjelent6sebb m5dosit6sai,

- a kutat6kcizpont tudom6nyos munkakcitben foglalkoztatott kozalkalnazottuval
szembenikovetelm6nyrendszetkialakitilsa,m6dositisa,

- a kutat6kozponti munka rovid- vagy hosszabb t6ni 6rt6kel6s6nek k6rd6sei,

- ^ 
tudom6nyos f6munkat6rsi besorol6st k&6 tudominyos munkat6tsak min6sit6si

eljdrisa,

- 
^ 

kutat6kozpont konyv- 6s foly5fuat l<tzdisival kapcsolatos f6bb tartalmi, szem6lyi 6s

Lnyagrk6td6sek.

A f6rgvzg^t6 kik6rheti azIT vllemlnyltaz alihbiiigyekben hozar,d6 dont6sek el6tt:

- tudom6nyos munkakote tot6n6 p6lydzaa,kift{5s(

- vezetlirnegbizds zdisa,visszavon6sa eset6n,

- kozalkalmazotti kinevez6sek 6s tudom6nyos munkakod besotol6sok,6tsorolisok,

- a mrivelt tudom6nyos teriiletek b6vit6se, szfkit6se, ni kutat6sok rndit6sdnak
kezdem6nyez6,se;

- 
^kutat6kozpont 

rendelkezlsl,rc 6116, kotelez ettslgvillTalilssal nem terhelt p6nzeszkozok
felhasznalilsa.

AzIT a fentieken t(rl jogosult mindazortigyekben v6lem6nyt nytlvilntan\ amelyeket tagjai
azIT el6 terjesztenek.

AzIT 6ves munkatewe alapi6n, 6venk6nt legal6bb egyszer tiLl6sezik, sztiks6g eset6n azonban
birmikor osszehivhat6. Az ii[6s szem6lyes r6szv6tellel vagy elekttonikus fotm6ban is

lebonyolithat6. Az IT ii{6s6r61 eml6keztet6 k6sziil amelyet az elnok hagy j6v6, 6s azt

i6vdhagyS"st kovet6en a r6szfirev6k megkapjik. Az elnok rendelkez6se alapj6t, ha
jegyz6konyv felv6tel6re kerii.l sor, el6zetesen iegyzSkonywezetit 6s k6t hitelesit6t kell
egyszer(t sz6tobbs6ggel megvillasztani. A kozalkalmazoti tanics megkapja az IT ii{6s6n

tirgyalt,avonatkoz6 jogszabiiyokalapiiln kifejezetten akozalkalmazotitanilcs feladat- 6s

hat6skor6be tartoz6 iigyeket, dont6seket tafialmaz6 kivonatos jegyz6konyvet.

2.2 AKiiIsd Tan6csad6 Testiilet

A kutat6kozpont mrtrlr;ijilt 6s feliigyeletlt - a f6tgazgt6 dont6s6t6l ftigg6en - Ktils6
Tanilcsad6Testtilet (KTT) timogathatla.Llaehoz6sa eset6n a KTT osszet6tel6re,tagainak
felk6r6s&e, megbizisLra, valamint m6kod6s6te vonatkozo szabalyoktt a kutat6kozpottt
ktilon szabilly zztban hatLrozza meg.
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2.3 A kutat6ktizponti iil6s
A kutat6kozponti koz6let f6ruma, amelyen a kutat6kozponttal kozalkalmazoti
jogviszonyb an LlT6kozakilmazott^kiogosultak r6szt venni. A kutat6kozponti ii{6s feladzta,
hogy m6dot adjon a kutat6kcizpont eg6sz6t 6rirnt6 k6td6sek megvttatdsdra 6s - ha sziiks6ges

- a kutat6kozponti kozoss6g Lllasfoglalilsin.

Az iiLl6st a f6rgazgat6 hivla cissze 6vente legal6bb egyszer, a levezet6 elnoki funkci6t a
f6tgazgat6,v^gy az ilLtala irSsban felk6t szem6ly tolti be.

A f6rgazgat6 az IT meghzllgatdsa ut6n kutat6kozponti til6st hivhat cissze minden olyan
alzpvet6, a kutat6kozpont eg6sz6t 6nnt6 k6rd6s meglargyal6silra, amelyben a

kutat6kozponti kozoss6g v6lem6nyntltlvdntdsit sziiks6gesnek tatja (p6ld6ul ielent6s
fejles zt6s ek, 6tsz er:rr ez6s ek s tb.).

Kutat6kozponti ti{6st kell osszehivni minden olyan, a tudom6nyos tev6kenys6get 6rint5
esetben, amikot a kutat6kozpoflt tudom6nyos munkakorben foglalkoztatott kutat6
kozalkalmazottaitak v6lem6ny6t sztiks6ges megismemi. Ebben az esetben a tudominyos
munkakorben foglalkozt^tottkozalkalmazott^kjogosultak a k6rd6sr6l szavazni.

Kutat6kozponti iil6s osszehiv6s6t, valamely k6rd6s napirendre {tz6s1t a kutat6kozponti
kozoss6g is kezdem6nyezheti. A kutat6kozpont eg6sz6t 6rint6 k6rd6sek eset6n a

kutat6kozpontban foglalkoztatott kozalkalmazottak tobb mint fel6nek, tudom6nyos
k6rd6sekben a tudom6nyos munkakorben foglalkozt^tott kozalkalnnzottak tobb mint
fel6nek ke z dem6ny ez 6s 6t e a f6rgazgato ko tele s a kwtat6kozp onti iiLl6 s t o s s z ehivni.

2.4 A tudominyos intdzet 6rtekezlete
A tudom6nyos int6zet 6rtekezlete a kutat6si egys6g munkaf6ruma, amelyet 6vente leglibb
egyszer ossze kell hivni. Ha akttat6k6zpont mfikod6s6nek eg6sz1t ldrntda napfuend, ebben
az esetben az lrtekezleue a f6rgazgat6t is meg kell himi. A f6tgazgat6 ielenl6t6ben keriil
sot Lz 6ves munka6rtekezlette, amelyen a f6tgazgat6 6t6keli az el6z6 6v munkiljilt, ismerteti
akutat6kozpont feladatait. A tudom6nyos intlzerhez tartoz6 kozalkalmazottak jogosultak
v6lem6nyt nyrlvinitati az 6ket 6rint6, a katatisokkal kapcsolatos, illetve szem6lyi
k6rd6sekben: pillyizatok, kutat6si egytittrnfikod6s kutat6kozponton, illetve a tudominyos
intlzeten beliil 6s kiviir.l, nemzetkozi kapcsolatok alakitdsa, tudominyos eredm6nyek
megjelentet6se, felJrraszr.l|)isa, szimitdstechnikai fejleszt6s, 6s egy6b a vezet6 6ital
el6teriesztett tigyek.

3. A kdzalkalnazottak rdszvdteli ioga a vezetdsiben
A kozalkalm^zott^k^t a Kjt.-ben 6s a munka torv6nykonyv6r6lszol6 201,2.6i I. torv6nyben
(a tov6bbiakban: Mt.) foglalt rendelkez6sek szerint r6szv6teli jog illeti meg a kutat6kozpont
vezet6s6ben. A ftszvlteli jogokat a munk6ltat6val kozalkalmtzotti jogviszonyban 6116

kozalkalmazottak kozoss6ge nev6ben az lltaluk kozvetlenii{ villasztottkozalkalmazottlta;nacs
gyakorolia. A kozalkalmazoti tanics mfikod6s6vel kapcsolatos szab6lyokat aKozilkzlmazoti
szabillyzattartalmazza.

V. A KUTATOKOZPONT VTOTOUN SNVT T, KAPCSOLATO S RENDELKEZESEK

1. A kutaaikdzpont kdzfeladatai elldtdsdnak m6dja
A kutat6kozpont ilapit6 oktratdtak megfelel6en v6gzi tev6kenys6g6t 6s koztemfik5rlik az

ELKH kozfeladatatnak teljesit6s6ben. A kozfeladatokon t6lmen6en azonban, az elnyefi
pLlyizatok 6s kutat6si-fejleszt6si szeru,6d1sek 6lal behatdrolt m5don, az abpit6 okiratban
foglaltakkal osszhangban,af6rgazgat6hat6rozza meg akutat6kozpont feladatait, tev6kenys6g6t.
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2. Szalon ai, fiinkcion dli s kapcs olatok
Az lr:6ryllt6 szerv vezet6ivel, szertrezei egys6geivel, tovilbbi tudom6nyos testiir.leteivel a

kapcsolatot a f6tgazgat6, 6s felhatalmazdsa alapjdn a jelen szabaJyzatban feltiintetett feladataik
megval6sit6sa 6rdek6ben a f6tgazgat6-helyettes , a gazdasdgp vezet6 6s a tudom6nyos int6zetek
tgazgat6rtaryilk A f6rgazgat6 ennek megfelel5en szabilyozhatia a kapcsolattafiils tendj6t.

3. A kutatdkdzpont kdpuiselete
A kutat6kozpont altalar;.os k6pviselet6re a f6tgazgat5 jogosult, aki e iogkor6t altalanosan
meghatirozott, illet6leg egyedi esetekben, iilard6 vagy ideiglenes jelleggel Ltnthdzhaga. A
jogkorok 6tnth6zilsa itL"sban, a iogkor, az id6tartzm, az e1i6tand6 feladat pontos megielol6s6vel
a k6pviseleti iog teriedelm6nek meghatirozdsival tot6nik. A f6tgazgat6 a kotelezetts6gv6llahsi
6s k6pviseleti iogainak 6truh6.zisdt birmikor megsziintetheti.

Valamennyi, a kutat6kozpont, vagy znntk szerrezei egys6geit 6nnt6 minden olyan kat
6r6nyess6g6hez, amely p6nziigyi kotelezetts6gvilllalAst tartalma;z, a gazdasilgp vezet6, v^W az

illtala meg;1elolt s zem6ly p 6rrziJrg5tt ellenj egyz6se s ziiks 6ges.

4. Belsd itdnyittis, szabdlyzatok
A kutat6kozpont tev6kenys6g6t jogszabillyok, ir6nyit5 szervi tendelkez6sek, a jelen szabillyzat, a

kutat6kozpont bels6 szabdlyzata;- 6s f6tgazgat6i tendelkez6sek (utasit6sok) szab6lyozzLk.

Utasit6sok lliadisira akkor kerii.l sor, ha azt jogszabily, ttitttyrrt6 szervi rendelkez6s el6rya, illetve
kutat6kozponti 6rdekb 6I a f6rgazgat6 azt sziiks6gesnek it6li.

A kutat6kozpont fStgazga;t5jlnak kotelezetts6ge az egyes szenrezei egys6gek iigytendi6nek
kiad6sa 6s azok naprak6szs6g6nek biztositilsa.

Jelen szabhlyzat mell6klet6t k6pezik az alirbbial*,
- Kutat6kozpont szenrezed. fel6pit6s6nek 6brijz, organogram Q,. szitmri mell6klet)

- Munkiltat6i jogok gyakorlilsdnak tendje Q. szfumi mell6klet)

A f6tgazgat6 az SZMSZ mell6klet6t nem k6pez6, a szenrezet mfikod6si folyamatait leit6,
feladatokat 6s felel6ss6gp szabillyokat meghataroz6 utzsitisokat adhat ki, melyek felvlvizsgp,lata

a jogszabillyrkornyezetvaltozilsakotkotelez6.

5. A ktizalkalmazotti ioguiszonnyal kapcsolatos kcivetelmdnyek

5.1 Foglalkoztatisi kdvetelm6nyek
A tudom6nyos munkakorben foglalkozt^tott kozilkalmazottak eset6ben a Kit. V. 6s a
kutat6kozponti kovetelm6nyrendszerben az adott munkakorre el6in kovetelm6nyek az

lr:ilryad6k. Nem tudom6nyos munkakotben foglalkoztatottkozilkaknazottaktekintet6ben
a Kjt. V. mell6klete szerinti meghatiroz6sokat 6s a kutat6kozponti saj6toss6goknak
megfelel6 kovetelm6nyeket kell figyelembe venni.

A gazdasilgy vezet6nek, tz &v6nyesit6si feladatokat ellat6 szem6lynek, valamint a

kotelezetts6gvt,llalils 6s az ttalvdny p6nziigyi elleniegyz6s6re feljogositott szem6L:Jnek az

Lllanhiztartisr6l sz6l6 torv6ny v6gtehajtisirolsz6l6 368/2011. 6II.31.) Kotm.rendelet (a

tov6bbiakban: Avr) rendelkez6seinek megfelel6 k6pzetts6ggel 6s v6gzetts6ggel kell
rendelkeznie.

S .2 L kiiz all<alnazottakkal s z emb e n tim as z tott hltalinos ktive te lm6 nye k
A kutat6ko zpof,t valamennyi kozalkalmazottia koteles :

a) a kwtat6kozpont, valamint az BLKJI szakmai 6s gazdasS.gp hfunev6t legjobb tudisa
szerint 6s kifogistahn magatrt6ssal meg6dzni;

b) a kozalkalmazottal<kal szemben timasztott erkolcsi szabLlyolmak megfelel5
magatartilst tanris itani;
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c) akutat6kozpont 6rdekeit 6rv6nyesiteni a torv6nyess6g ketetei kozotq
d) v6gzetts6g6nek, szakmai gyakorlatdnak 6s a mr:nk6ltat6ndl. szerzett ismereteinek

alkalmazdsdval a legjobb tudisa szerint eljimi,6s ezzel biztositani a rilbizott feladatok
siker6t 6s eredm6nyess6g6t;

e) feladatait a koz6rdek figyelembev6tel6vel ell6tni;

D a tudominyos c6lok megval6sitilsa 6tdek6ben ismereteit tov6bbfejleszteni;
g) a i6 erkolcs 6s a tudominyos etika illtalanos elismert szabillyut megtartan\ a

kutat6kozponti kozalkalmazottald<al szemben tilmasztott etikai szabLlyoknzk
megfelel6 magatartist tanrisitani.

A kutat6kozpottt tudominyos besotolisir kozalkalmazottai kcitelesek kii{onosen:

a) azMTA Tudom6nyetikai k5dexe 6s a tudom6nyterii{etre lrilnyad6 esedeges tov6bbi
etikai szabilly ozils ok elv fuilsainak megfelel6n tev6kenykedni;

b) ^z ELKH Titk6tsig szerrezeti egys6geivel, 6. m6s

lstat6rntlzetekkel/kutat6kozpontokkal fenntattott kapcsolatokat et6siteni;

c) a tudom6nyos kovetelm6nytendszer figyelembev6tel6vel tudominyos tev6kenys6get

folytatni, tudom6nyos tev6kenys6gtik eredm6nyeit publik6lni 6s a publik6ci6s
tev6kenys6giik soriln a kutat6kozpont szellemi nrlajdon kezel6s&e vonatkoz6
s z ab 6ly zatdt b e ta rtani;

d) szakrrrai munk6jukr6l 6vente legalibb egyszer besz6molni az rgazgat6nak, felhiv6sra
egy-egy t6ma kutat6s6nak el6rehaladS,sir6l 6v kozben is jelent6st tenni;

e) tudom6nymetriai adatok gyfiit6s6hez, kozz6t6tel6hez a sziiks6ges inform6ci6kat
6t^dfl1.

5.3 Vagyonnyilatkozat-t6teli ktitelezetts6ggel bettilthet6 munkak<itiik
Az egyes vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6gekr6l szol6 2007. 6vi CLII. torv6ny szerint
vagyonnyilatkozatn kotelezett minden olyan kozalkalmazott, ak: ondlT6an -.';agy testii{et
tagaklnt a l<utat6kozpont kolts6gvet6s6ben szerepl6 valamely kolts6gvet6si vagy egy6b

plnzeszkozok felett rendelkezik,azokfelhasznilis|valval6 elszLmoltatdsi,lrt felel6s, Lvlgy
e p6nzeszkozok tekintet6ben dont6sre vagy ellen5z6sre jogosult. A vagyonnyilatkozzt-
t6teli kotelezettslg kiteried mindazokra, akik a jeLen szabillyzathat6lybal6p6s6nek napjdn a
hatillya al6 tafioznak. Ha a kozalkalmazotti iogviszony l6trejott6re, a magasabb vezet6,
illetve vezet6 megbizis adisilra k6s6bb kedil sor, a vagyonuliTatkozat-t6teli
kotelezetts6gnek az alkalma;zist megel6z6en kell eleget tenni.

A kutat6kozpontban jelen szabillyzat l<radisakor vagyonnyilatkozat-t6tehe kotelezett
szem6lyek:

- af6tgazgat6

- f6tgtzgtt6-helyettes

- agazdasilgSvezet6

- bels6 ellen6r

- tudom6nyos int6zet igazgat6ja

- a kozbeszenl,si eliiltis sordn javaslatt6telre, dont6sre, vagy ellen6tz6sre jogosult
szem6lyek.

5.4 A munkav6gz6s 6ltal6nos szabi,Iyai
A kutat6kozpoflt kozalkalmazottaiflLk jogilllasit, feladatait 6s az ehhez kapcsol6d6
hat6skort, dont6si jogkort 6s felel6ss6get vonatkoz6 jogszabdlyok, a kutat6kozpont egy6b

szabLlyzatai 6s a munkakori leir6s tafialmazza.
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A kutat6kozpontbzn a Kft V. 8. $-6nak a szewezei 6s mfikod6siszabillyzattavonatkoz6
kit6tele a,lapjLn a tudom6nyos munkakorben - a kutat6si inftastrukturdhoz kdtott
(els6sorban m6r6si-megfigyel6si) feladatok jelleg6b6l kcivetkez5en - a munkahelyen
tciltend6 id6 tartama heti 5 teljes munkanap. A munkahelyen toltend6 munkaid6ben
tott6n6 munkav6gz6s egyes sai6tos szabillyilt, a munkaid5-beoszt6st (azaz a

munkarendet) 6s a munkaid6-nyilvilntattS"s sztbilyaatf6tga,zgatoiutasitis szabdlyozza.

VI. A KUTATOTOZTONT YEZf,,T6TXNT JOGALLASA, FELADAT. fS
HATASKONx,

1. A ffiigazgatd

1.1 loghllhsa
A KFI tv. 6telm6ben az ELKII Titkfusig kilnyrt6 Testiirlete meghatarczza a f6igazgat6i
munkakor betolt6s6t szolg6l6 nyilvinos pilyizai felhiv6s tartalmdt 6s megv6laszq^ 

^kutat6helyek vezet6it. A f6rgzzgat6 megvillasztisira .rona;tkoz6 t6szletes szabillyokr6l az

ELKH mfikod6si alapelveit tartilmaz6 dokumentum tendelkezik.

A megbiz 6s a v onatkoz 6 jogs zabiiy okban megh at6rozott id6re sz5l.

A f6tgazgat6 kozalkalmazotti iogviszonyban a katat6intlzettel6ll, felette a munkilltat6t
jogokat az F,LKII elnoke gyakotolj a.

A f6rgazgat6, mint a kolts6gvet6si szerv vezetlie a kutat6intlzet igyeiben a vonarkoz6
jogszabillyok 6s az r6ryrt6 szerv tendelkez6seinek keretei kozott onillT6an 6s egy6ni
felel6ss6ggel dont.

A f6tgazgat6, mint a kolts6gvet6si szerv vezet6ie a kutat6kozpont iigyeiben a vonatkoz6
jogszabillyok 6s az lrilrryrt6 szerv rendelkez6seinek ketetei kozott on6ll6an 6s egy6ni

felel6ss6ggel dont.

A f6tgazgt6 sajilt hat6skotben az alilbbijogkoroket gyakorolia:

a) kutat6kozporat illtahnos 6s teljes k6pviselete;

b) rendelkez6s aktxat6kozpont eL6rLnyzatai (6s sai6t bev6telei) felett;

c) l<radmdnyoz6si jog mindazon tgyekben, amelyeket jogszabilly, jelen szzbillyz^tyagy
kiilon rendelkez6s ilapiLn nem delegil a kutat6kozpont valamely
kozalkalmazottlilhoz;

d) dont6s a kutat6kcizpontot 6int6 elvi, tudom6nypolitikai 6s tudom6nyos
k6rd6sekben;

e) dont6s a kutat6kozpont 6ltal hasznilt (tulaidonolt) vagyon vonatkozLsiban;
f) kutat6kozponti r6szv6t el vilTalilsa kiemelt kutatisi feladatokban;
g) a kutat6kozponti kutat6i kozos s6g fejleszt6si rtinyinak meghatarozilsa;

h) a kutat6kozpont hum6npolitikai munk6j6nak lrilr.yrtasa;

i) jav aslattltel a lutat6ko zponti munk atilrs ak kittinte t6 s 6re ;
j) a kutat6kozponthazai6s kiilfoldi kapcsolatainak rilnyitdsa;
k) akutat6kozpont teweinek v6gleges balakittsa;
l) min6sitett iratok kezel6se;

m) a kutat6kcizponti id5szaki kiadv6nyok eset6ben tendelkezik az abpit6t megillet6
jogok6l.
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1.2 Feladat- 6s hat6sktire, a hatdsktittik gyakoflhsirnak m6dia
4 kapcsolattafiils az ELKH Titkitsig megbizott vezet6ivel, azEl-KElTitkilrsdgal;
b) a kutat6kozpont kutat6si feladatainak meghatilrozisa, f6 c6lkitfiz6seinek,

tudom6nyos koncepci6iilnak,besz6mol6inak el6k6szit6se, ellen6tz6se, j6v6hagydsa;

.) a kutat6kozpoflt anyagp eszkozeinek 6s l6tsz6mdnak a ter\rezett kutat6si
tev6kenys6ghez rgazod6 felosztisa, a tudom6nyos int6zetek tgazgat6i javaslat6nak

ismeret6ben;
d) a tandcsad6 testiiletek taggatnak felk6r6se 6s visszahivisa;
.) a szewezed egys6gek mfikod6s6nek koordin6l6sa azokvezetliigdn;
0 a lstat6kozponti kozalkalmazottak szakmai feil6d6s 6nek el6s egit6s e;

g) az intlzetek kutat6si tilnyvonalana.k i6vihagyilsa 6s m6dosit6sa a tatilcsad6
testiiletek v6lem6nyenek meghallga tdsLval;

h) a kutat6kozpont szerve zet 6s mfikod6si szabillyzatdnak elk6szit6se, 6s i5vih a'gydsra

az rrinytt6 szerv el6 te{eszt6se;
,) akutat6kozpont teljeskorfi k6pviselete;

,) a kutat6kozpoit hazat 6s kiilfoldi szervezetekkel, szem6lyekkel val6
kap cs olatta nilsdrrak meghatiroz6sa, meghiv6levelek kiad6sa;

k) a kutat6k<izpont eg6szlt 6nnt6 tudom6nyos, gazdasilgg m(rszaki inform6ci6
Wrkozl6 6s egy6b szervek szilmira tort6n6 kozl6s6nek enged6lyez6se;

t) kutat6si 6s egyiittrnffkodlst szerz6d6sek megkcit6se;
m) a tudom6nyos kutat6shoz kapcsol6d6 szolgilltat6i szetz5d6skot6si jogok

tudominyo s rntl.zeigaz gat6l<ho z tort6n6 deleg6l6 s a;

n) a kutat6kozponti hum6npolitikai munka bilnyitdsa, a szerl;illyt min6sit6sre
kotelezettek kor6nek a meghattrozilsa 6s az ezzelkapcsolatos feladatok elliltdsa;

") munk6ltat6i jogok gyakorhsa 22. szdmrt melldkletbenmeghatLrozottak szerint;
p) kotelezetts6gvdlTahsi 6s utalvdryozilsi jogkor gyakodisa a kutat6kozpont

gazdilkodisiszabillyzat6banfoglaltakszerinq
q) a ktttat6kozpont munkatendj6nek meghatilrozilsa, a munkafegyelem betatt6s6nak

biztositdsa;
t) a gazdasdgp tervek szalrl.nai megalapozottsigina,k, a szzkmai tervek gazdasdgos

v6grehait6,s6nak, a m6rleg k6szit6s6nek 6s a leltirozdsi kcitelezetts6g teliesit6s6nek

feliigyelete;
r) a szetz6d6ses kotelezetts6gek teljesit6s6nek biztosit6sa;

0 az igazgat6tan6cs munk6j6nak rinyitisa, javaslataintk hasznositasa;
u) a kozallalmazottak kozoss6g6t megillet6 j ogok 6rv6nyre jtttatilsa;
v) a f6tgazgat6-helyettes, az tgazgat6k, a gazdasLglvezet6 6s a bels6 ellen5r kozvetlen

rLnyttisa;
w) a szdmitdstechnikai koordinitor 6s a kutat6kozponti konyvtawezet6 felk6t6se,

kcizveden tinyttilsa;
4 a min5s6gellen6rz6si rendszer kialakitisa 6s mfkcidtet6se;
y) a bels6 ellen6tz6s l<talal.rr'u's6"r6l6s mtkod6s6hez sziiks6ges forr6sok biztosittsfu6l

gondoskod6s;
z) a bels6 6s kiils5 ellen6z6sek megillapitisarnak" 6szrev6teleinek, javaslatzinak

figyelembev6tele 6s be6pit6se a tev6kenys6gbe, a szervezetiegys6g-vezet6k
bevon6s6val;

a ) a ko ckizai t6ny ez6k figyelembev6tel6vel kockizatelemzls elv 6gz6s e (v6geztet6s e)

6s koclszatkezel6si tendszer mfikodtet6se;
bb) a kutat6kozpont bels6 kontrollrendszer6nek ltalakitasa, mfkodtet6se 6s fejleszt6se;

cc) az rtatkezel6s tendj6nek meghatfuozLsa 6,s szabLlyszerfis6g6nek feltigyelete;
dd) min6sitett adatokr6l6s az iizleti titok v6delm66lvzl6 gondoskod6s;
ee) a kutat6kozpont bels 6 s zabLly zataina,k kia dils6
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fD az tngatlanhaszndlattal, az rng6 vagyonnal, a szellemi tulajdonnal val6 gazdlkodis
tnegszefr ez6se, a vagyonv6delem biztosit6sa;

gg) a kozbeszerz6sekr5l sz6l6 201,5. 6vi CXLIII. torv6ny el6iri.sat zlapiiln 
^

kozbeszerz6si ehjdtils 6rt6kel6se sot6n hozott dont6s 6s az egyes eljfuilsi
cselekm6nyek, a szerz6d6s megkot6se tekintet6ben a verseny ttsztasilglnak, illetve
nyilv6noss 6 ginak 6s az es 6lyegyenl6s 69 biztositl"sa az ajinlattev 6k szimin;

hh) az inform6ci6s cinrendelkezlsi jogr6l6s az informici6szabadsdgr6l sz6l6 2011. 6w
CXII. t<ir6nyben meghatilrozott koz6rdekf adatok pontos, napraklsz 6s

folyamato s kozz 6t1tele ;
ii) mindazok az iJrgyek, amelyeket jogszabilIy, bels6 szabillyzat, trdnytt6 szervi

tendelkez6s feladatkor6be utal.

L3 Helyettesit6s6nektendie
A f6igazgat6t tilvolllte, illetve akadillyoztat6sa eset6n, ha a f6rgazgt6 vary a fe)ezetet
tr6nyrt6 szev vezet6je misk6nt nem rendelkezik, 6ltal6raos jelleggel z f6rgazgat6-helyettes

helyettesiti. A f6igazgzt6t - annak kiilon ir6sbeli rendelkez6se szerint - tudom6nyos
k6rd6sben a szakterii'letileg illet6kes tudom6nyos int6zetigazgat6 ts helyettesitheti.

1.4 Felel6ss6ge
A f6igazgat6 a vonatkoz6 jogsztbLlyokban foglaltak szerint felel6s kii{onosen:

a) az F-LKJI Titk6rs6ggal 6s a Magyar Tudominyos Akad6mi6valval6 kapcsolattartis
zavartalansigfilrt;

b) al<wtat6kozpont tudom6nyos c6lkit6z6seinek a meghatirozdsilln;

c) akutat6kozpont szervezetlrrek 6s mfikod6si tendi6nek a megfelel6 k;alal<rtds5,6rt;

d) a bels6 kontrolkendszer megszewezlsllrt 6s hat6kony mfikodtet6s66rt, a bels6
ellen6rz6si feladatokat ell6t6 kozalkalmazott szewezed. 6s funkcion6lis
fiiggetlens 6g6nek bizto sitis LErt;

e) az alilrendelt vezet5k 6s kozalkalmazottak munkijinak megfelel6 tinyitdsil6rt 6s

el7en6rz6s66tt;

0 gzdasdgp. vonatkozilsrt int6zked6sei6t 6s a gazdasigp vezet6 mrnk6i6nak
el1en6ru6s66rt;

g) a min6s6gellen6rz6sirendszet mrikodtet6s66rt;

h) a kutat5kozporLt szewezei 6s mrikod6si szabdlyzatanak, kotelez6en el6irt
szabilLyzatainak,tov6bbiakutat6k<izpontmrikod6s6tsegit6egy6bszabillyzatoknak
6s rendelkez6seknek a naprak6szs6g66rt;

i) a szerrezed. egys6gek kozotti mtrnkamegosztasltt;

j) a kutat6kozpontikiadvinyokmegielentet6s6&t;

k) a kutat6kozponi 6s kutat6kozpont iital };taszrrillt idegen tulajdonir vagyon
v6delm66rU

D a iogszzbillyokban 6s az rLnytt6 szervi tendelkez6sekben foglaltak betartLsilrt 6s

betatta@s66rt.

1.5 Ellen6tz6siktitelezetts6ge
A f6tgazgat6 kotelezetts6ge a kutat6kozpont eg6sze mrikod6s6nek folyamatos ellen6rz6se,

ennek kor6ben egyiittesen kell vizsg6hia a kutat6kozpont tudom6nyos 6s gazdasigy

tev6kenys6g6t. A f6tgazqat6 ellen6tz6si funkci6jit az a,lilbbiak szerint gyakorolia:
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a) rLnyttdsi felzdatanak teljesit6se 6s d<int6seinek el6k6szit6se sor6n el6zetes
tdj6koz6dilssal;

b) ielent6sek 6s adatokrendszeres bek6t6s6vel;

c) a szerrezeti egys6gek vezet6inek 6s a kozvetlet lrdnyrtS,sa ala txtoz6 kozalkalmazottak
rends z eres b es zdmoltatas 6v al;

d) sztks6ges esetben bels6 ellen6ru6s $gdn.

1.6 Af6rgazgat6 akdzalkalmazottak ktiztiss6g6vel ttirt6n6 egyiittmriktid6se sot6n
- meghallgatia, 6s dont6sein6l m6degeli a beosztott vezet6k v6lem6ny6t;

- biztosiga a reptezeratativ szakszer\rezet 6s a k<izalkalntazoti tandcs towlrry Sital
biztositott jogainak gyakod6s6hoz sziiks6ges int6zm6nyi felt6teleit.

2. Ffigazgatd-helyettes

2.1 jogill6sa
A f6rgazgat6-helyettest a kttat6kozpott f6rgazgat6ja revezi ki vagy bizza meg, menti fel
vagy vonja vissza vezet6imegbiz6s6t. Kozalkalmazotijogviszonyban aktfiat6kozponttal
6)7, feladatart a vonatkoz6 jogszabillyokban foglalt id6te sz6l6 magasabb vezet6 megbizissal
hga eL, felette a munkiltatoi jogokat a f6tgazgat6 gya,korolja. Munkakor6t a kozalkalmazotl
jogvtszonyra vonatkoz6 jogszabiiyokban foglaltaik alapiiln meghatirozott id5tatamra
sz6l6, magasabb v ezet6i megbizils alapjdn hga el.

Atr,rhilzottiogkorok tekintet6ben feladatainak elliltasa sor6n folyamatosan egyiittrnfikodik
a tudorn6nyos int6zetigazgat6l*2,1 6s a gazdas6.gy vezet6vel. Az Ltlthilzott iogkorben tett
int6zked6setr6laf 6rgazgatotf olyamatosankotelestijlkoztatni.

Amennyibe n a f6tgazeat6-helyettes tev6kenys6g6ben tart6san, 30 napot meghalad6an
akad6lyoztafrr^y^n,vugy ezen munkakor nincsen betoltve, a f6tgazgat6 illtalirisbm kijelolt
tudom6nyos int6zet tgazgat6ja l6ga el a f6rgazgat6-helyettesi feladatokat.

2.2
a,)

b)

.)
d)

.)

I
s)
h)

,)

,)

k)

Feladat- 6s hat6sktire, a hatdsktittik gyakotlisinak m6dia
a f6rgazgat6 - annak t6voll6t6ben - 6hal6nos iigyekben tort6n6 k6pviselete 6s

helyettesit6se;
koztemrikod6s a kutat6kcizpoflt tudom6nyos c6ljainak, kutat6si tilnyatnak 6s

koncepci6inakk:Lalakitisilban;
a tudom6nyos kutatist 6rint6 iigyek f6igazgat6t dont6ste el6k6szit6se;
a kutat6si egys6gek kutat6si munk6j6nak, a kutatisi tervek megval6sit6s6nak, illetve
v6grehai t6s 6nak os s zeh angollsa 6s ellen6rz6se;
a kutat6kozpont fretrfletkozi kapcsolataival osszefiigg6 szervez6si feladatok
kootdin6l6sa;
akutat6kozpont tudom6nyos min6s6gbiztosit6si tev6kenys6g6nek koordinil6sa;
aszakmaikovetelm6nytendszetklralalritLsir.iakazel6k1szit6se6sszenezflse;
a kutat6kozpont, a kutatisi egys6gek hzzat 6s nemzetkozt kapcsolatainak
kezdem6nyez6se 6s segit6se kutat6helyekkel, egyetemekkel gazddlkod6
szervezetekkel;
besz6molis a f6igazgatonakaz lrilnyitisa al6 rendelt feladatok 6176s66\
hazat 6s ktitlfoldi intlzmlrryekkel kutat6si t6m6jri egyezm6nyek, meg6llapod6sok
megkot6s6nek el5segit6se;
a tudom6nyos tervek teljesit6s6hez sziiks6ges p6nz- 6s tfugyt eszkcizok felosztisilban
6s azok v6gtehajt6silban tort6r6 rlszvltel;
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3.

1) t6szv6tel a f6rgazgat6 dont6seinek el6k6szit6s6ben 6s vlgehzjtisilbzn;
m) a kutat6kozpont iogszabilLyokban, fu6nyit6 szetyi rendelkez6sekben 6s a jelen

szabillyzatban foglaltak szerinti mfikod6s6nek el6segit6se;
n) az IT, a tatilcsad6 testtileti iil6sek 6s a kutat6kozponti iil6sek el6k6szit6s1nek 6s

leb onyolit6s 6nak btzto sitis a;

") gondoskod6s a kutat6kozpont megjelenit6s6r6l az interneten;
p) elj6t minden olyan iigyben, amelyet iogszabilly, bels6 szabilLyzat, az tr6nyllt6 szew

rendelkez6s e, vagy f6rgazgat6i utasit6s a felzdatkor6be utal;
q) ell6t minden egy6b, akuttt6kozpont mfikod6s6vel kapcsolatbanrilbaott feladatot.

2.3 Helyettesit6s6nek rendie
A f6ig azg t6-helyettes helyettesit6s 6r6,L a f6tgazgat6 gondoskodik.

2.4 Felel6ss6ge
A f6tgazgat6-helyettes a vonatkoz6 jogszabillyok szerint felel k<itelezetts6geinek
teljesit6s66rt; a f6tgazgat6 eseti megbizdsarnak v6grehaj tils66rt.

Gazdasdgi vezetd

3.1 logiilhsa
A gazdasigs vezet6 magasabb vezet6 beoszt6sri kozalkalmazott, feladatait a vonatkoz6
jogszabLlyokban meghztirozott td6tartzmra sz6L6 vezetSimegbizilssalLaga el. A gazdasilg1

vezet6t az EI-KII elnoke nevezi ki vagy bizza meg, mend fel vonja vissza megbizisit,6s
iilapiga meg dr)azds6t (illetrn6ny stb.). A munkiltat6i jogokat az ELKH elnoke 6s a
f6igazgat6 megosztottan gyakorolja az ELKH elnok6nek vonztkoz6 hatLrozatdban
foglaltak szerint.

A gazdasS,gp vezet6 az a)tala ell6tott feladatok tekintet6ben - folymatos besz6mol6si
kotelezetts6ggel - a f6tgazgat6 helyettese, zz IT t^g;la, 

^ 
GazdasLgp lgazgat6silg vezet6ie.

Feladatait aktat6kozpont f6tgazgat6jdnak kozvetlen vezet6se 6s e17en6ru6se mellett l6tja
el.

3.2
a)

b)

s)

h)
,)

i)
k)
1)

m)

.)
d)

.)
I

Feladat- 6s hatdsktite, a hatdsktittik gyakotlfsdnak m6dia
a kutat6kozporlt feladatatnak etedm6nyes 6s gazdasigos megold6silhoz sziiks6ges
gazddlkodilsi felt6telek meghatitozisa 6s a biztositisuk 6rdek6ben el6irt int6zked6sek
megt6tele;
akxzt6kozpont mfikod6se sorin a gazdilkodilsi, p6nziigyi 6s munkaiigyi feladatokkal
kapcsolatos jogszabilLyokban, tinyit6 szewt rendelkez6sekben foglalt el6ir6sok
6rv6nyesit6se, a v6greh ajtts ellet6rz6se;
aGazdasdgSlgazgat6sigmurkiljinakkozvetlenlrdnyrltilsa6sellen6rz6se;
a kutat6kozpont kolts6gvet6si terv6nek elk6szit6se;
kozremffkcid6s a kutat6kozpont benthilzdsi, fel.6iiitisi terveinek elk6szit6s6ben;
a kolts6gvet6s v6gtehajtilsilnak 6tdek6ben aplnzigp, fegyelem betafiisa lsbetartatilsa,
a p lrrziJrgyi kcitelez etts 6gek telj esit6s e, a kcivetel6s ek 6rv6nyesit6s e;

a kutat6kozporLt tulajdon6ban 6s haszndlatdban l6v6 vagyon v6delme, a {tz 6s

balesetv6delmi 6v6rend szabily ok betattilsihoz sztiks6ges felt6telek biztositdsa;
a, p 6nz - 6s tdtgSn es zko z rikkel v al6 gaz dilkodis ;
a szem6lyi juttat6sok el6tirryzatival6s t munkaet6vel val6 gazdlkodis;
a szilmvite]d, rend 6s az ezzel kapcsolatos szimviteli politika kialakiti,sa 6s mfikodtet6se;
a bizonylat. rend 6s a bizonylai fegyelem megszervez6se;
az el6irt inforn6ci6 s adatszolgdltat6sok @esz6mol6k) ossze6llit6sa;
r6szv6tel a tivlatr 6s koz6pt6vi kutatisi tervelq valamint pillyizatokplnzngytr6sz6nek
osszeilllitisilban;
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n) a kutat6kozponi el6rinyzat-m6dosit6sokkal, itcsoportosit6sokkal kapcsolatos

feladatok elht6sa;
o) rendszeres tdatszolgpltatis a kutat6kozpont szewezei egys6geinek a rendelkez6siikte

6116 p lnzngyi keretek f .elJr,,as zndl6s fu 6l;
p) az ellen6rztsek sorin tapasztaltak alapiiln int6zked6s, a. f6rgazgatoval egyeztetve;

q) a plnztrgyi, gzdasig1i.lt.g" szabilIyzatok j6virhagyisra el5k6szit6se;

0 azid6kozim6rlegjelent6shez,azelemikolts6gvet6sibeszLmol6hoz,valamint azF.LKII
Titkirsig vagy m6s kiils6 szerv (I\,IAK KSH, TB, MNB, NAV stb.) 

^ltal 
el6ixt

gazdasLgS vonatkozLst egy6b rdatszolgpltatisol<hoz (p1. kolts6gvet6sekhez,

tobblett6mogatis tg1nyl6s6hez, statisztikai ielent6sekhez stb.) sztiks6ges tervezetek
hatind6re tort6n6 elk6szit6se, r6szv6tel a kutat6kozpont egys6ges kolts6gvet6si

feladatarban;
s) a f6rgazgtto felk6r6s6re iavaslatt6tel a Gazdasilg1 lgazgat6s6,g fel6pit6s6nek

kialakitisdra;

0 a Gazdasi.g1lgazgat6sdgtigytendj6nek elk6szit6se;

u) az :-rinyit6 szew 6ltal v|gzett ellen6z6sekhez 6s a kutat6kozpont f6rgazgat6ja 6ltal
elrendelt bels6 ellen6rzlsel<hez segits6gnyujtils, a sziiks6ges bizonylatok, iratok
el6k6szit6se 6s rendelke zlse bocsitilsa;

v) gondoskodis arr6l, hogy a kutat6kozpont a Magyar. .{t[lammil, hitelez6ivel, egy6b

szewekkel, valamint ahitelintlzetekkel szemben fenn6ll6 kotelezetts6geit hiinytalanul
6s id6ben tel)esitse, tovibbi a fenrrdlT6 kotelezetts6g teljesit6s6re megfelel6 fedezet

6lljon rendelkez6sre;
w) gondoskodis arr6l, hogy a kutat6k<izpont kozalkalmlzott^ r6sz6re jir6 illetrn6nyek

szdmfejtlse, 6tutal6sa pontosan 6s hat6rid6ben megtort6nien;
,, a MAK-kal val6 napnk6sz egyiittmfikod6s 6s a kapcsolattattdsbiztosit6sa.

3.3 Jogktite
a) a kutat6kcizpont gazdas6gi, munkaiigfi, i616ti tigyeiben zz :r.ilnytt6 szerv, hat6s6gok,

rrris szetvek 6s rnagLnszem6lyek el6tti k6pviselet6nek elliltasa;

b) zkttat6kozpont sz6mvitel6nek alryjilul szolgal6 bizonylatok l<tdlhtdsdnak tendi6te 6s

^z ezzel kapcsolatos iigy'vitelre vonatkoz6an a kutat6kozpoflt eg6sz6t 6int6
int6zked6seket tehet; a kozvetlen rrilnyitisa al6, nemtartoz6 szewezeiegys6gek vezet6i
e kotbe tafioz6 int6zked6seket csak el6zetes hozz6jilruhs6val tehetnek.

A Gazdasdg1 lgazgat6sig vezet6j6nek p6nzngy, elleniegyz6se sztiks6ges minden, a

vonatkoz6 illlamhilztartilsi jogszabillyban meghatilrozott okirat l<tillttLsilhoz igy az olyan
okirat kiilllitilsilhoz, amely a kutat6kozporrt j6vihagyott terveiben, el6rdtyzatatbarr
(mrikod6si 6s felhalmoz6si el6lr.irryzat) meg16v6 kotelezetts6g vdllalJsa, tovilbb| a

kutat6kozpot i6vLhagyott terveiben nem szerepl5 feladatok kolts6geinek visel6s6te

vonatkozik, valamint akrxat6kozpont t6rgyi eszkozeinek iltadilsdhoz,illetve 6t6kesit6s6hez
kapcso16dik.

A gzzdasig1 vezet6 vary 
^z 

illtala ttilsban kijelolt kozalkalmazott plrazijlgyt ellenjegyz6se

n6lkiil a kutat6kozpontot terhel6, gazdasilgil<l}rratisri kotelezetts6g nem v6llalhat5, kovetel6s

nem irhat6 el6, 6s gazdasilgp, kihat6ssal jilt6, valamtr.Lt a kutat5kozpont kezel6s6ben 16v6

eszkozoket 6rjrnt6 int6zked6s nem tehet6.

A kutat6kozpont kozalkalmazottain k akalmazilsa, 6tsotol6sa, Lthelyezlse 6s

kozilkalmazotti jogviszonyilna.k megsztintet6se el6tt a fedezet tendelkez6src Lll6s6t6l z

gazdasilgl,vezet6 v6lem6nyet ki kell k6mi, illetve a k6rd6sekhez javaslatot tehet.

Munk6ltat6i jogok gyakod6s6val kapcsolatos jogkor6t a 2. szfunrt melldHet,
kotelezetts6gvillld6;si, p6nziigyi ellenjegyz6si, utalv6nyozdsi 6s szakmai teliesit6s tgazolilst
jogkor6t kiilon s zabilly zat tartalmazza.
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3.4 Helyettesit6s6nektendje
A gazdasilgp vezet6 6tneneti vagy tzfi6s akad6lyoztatdsa eset6n a kutat6kozpont
f6tgazgt6jitnak kezdem6nyez6s6te 6s szem6lyi iavaslata alapjiln az ELKH elnoke
gondoskodik helyettesit6s6r6l, a gzzdasilgy vezetii 6ll6shely megiitesed6se eset6n annak
betolt6s6r6l. Akad6lyoztatasa eset6n vugy 

^z 
iilishely betolt6s6ig tart6 iltner;Lei id6szak::a

az ELKII elncike az Avr. vonatkoz6 rendelkez6s6ben foglaltaknak megfelel5 v6gzetts6gri
kozalkalmazottat lelot ki a gazdasigpvezet6i feladatok ell6tds6n.

3.5 Felel6ss6ge
A gazdasS,gSvezet6 felel6s a kwtat6kozpont p6nziigyi-gazdasdgq, ezen beliil ktilcinosen a

tewez6si, vlgehajtisi, besz6mol6si konywezet6si 6s meghatatozott ellen6rz6si
feladatanak e176t6s66rt, illetve a fenti pontokban meghatatozott feladatok jogsza,bilyoknak

megfelel6 ellaas66n. Felel5ss6ge nem 6rinti a f6tgazgat6, tgazgat6 6s az egyes tigyek6rt
felel6s kozallalmazottakfelel6ss6g6t. A gzdasilgl,vezet6 a jelen szzb6lyzatban nem emlitett
feladatainak, iogainak 6s hat6skor6nelq valamint felel6ss6g6nek vonatkozisiban ^, Aur.-
ben foglaltak az rdnyad6k

3.6 Ellen6z6si ktitelezetts6ge
A gazdasigl. vezet6 ellen6z6si kcitelezetts6ge kiterjed a kutat6kozpoit valamennyi
gazdasilg1 6s 6ltal6nos tigyviteli tev6kenys6g6re.

Ezt a kcitelezetts6g6t f6kent

- a retdszeres adatszolg6ltat6sok alzpjLn;

- konkr6t iigyek v lgehajtilsdnak lrinyitasa 6s ellen6 n6s e kzrp csin;

- a kozvetlen al6rendelt kozalkalmazottak tendszeres bes zimolta tisiv al;

- akiadm6nyozilsijog gyakoddsfval;

- a bels5 kontollrendszer mrikod6si keretei kozott teliesiti.

4. Tudomdnyos intdzetigazgatdk

4.1 Jog6ll6suk
A tudom6nyos int6zet szervezei egys6get az igazgat6 vezei, feladatart a vonatkoz6
jogszabillyokban meghatdtozott id6tartamru sz6l6, hatdrozott idejri vezet6i megb26ssal
liga eL Az rgazgat6t nyilv6nos pLlyLzar, elj66s Lefolytatisit kovet6en a f6tgazg*6 nevezi ki
vagy bizza meg, illetve menti fel vagy vonja vissza vezet6r megbizilsilt. Intlzeigazgat6
legal6bb tudom6ny kandid6tusa vagy PhD fokozattaL rendelkez6 tudominyos
munkakorben foglalkoztatott 6s kiemelked6 munk6t v6gz6 kozalkalmazott lehet. -tz
ntlzeigazgato lrLlnyrtLsi jogkore a tudom6nyos int6zetbe sorolt kozalktlmazottakra,
tovibb6" azokn terjed ki, akiket a fSrgzgat6 a munkakod leir6sukban az rdnyitisttk ah
tendel.

A tudom6nyos int6zetiga zgat6k hivatalb6l tagat az IT-nek.

4.2 Feladat- 6s hatisktidilq a hat6sktit<ik gyakotlisfnak m6dia
a) kozremfikod6s a kutat6kozpottt tudom6nyos c6ljainalq kutat6si txdnyatnak 6s

kon c ep ci6in ak ktala,kitils 6ban ;

b) az rinyttisuk a16 rendelt tudom6nyos int6zet feladatar c6lszer6., eredm6nyes 6s

gazdasilgos teljesit6s6nek szervez6s e, ttinyitisa 6s ellen6z6se,
c) elk6sziti 6s iovilhagyS,sn a f6tgrzgat6 el6 terjeszti az lr:ir-,ytilsa al6 rendelt tudom6nyos

tntlzetiigytendj6t, illetve a jogsza,bllltel6itisok alapiiln k6szitett szabillyzatolat;
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d) a f6igazgat6 eJtal jovdhagyott iigyrendben foglaltak szednt, a kwtat6kozpont kutatisi
tervei alapjtnv6gzi munkijilt 6s rr,ilnyiga az intlzetet;

e) a kutat6si egys6gtikhoz tafioz6 kiSzalkalmazottak ttirryrtasa, ellen6rz6se 6s

beszimoltatisa;

0 a kutat6si egys6g kutat6si terveinek el6k6szit6se;

g) gondoskodils a tfugyt eszkozok, anyagok eredm6nyes, rendeltet6sszerfi 6s gazdtsigos
};raszn6latfu6l;

h) a kutat6si egys6g tudom6nyos szerz6dlseinek elk6szit6se a gazdasS,gi vezet6vel
egyiittmrikodve, s annak j6vilhagyi"sru a f6rgazgat6hoz tetjeszt6se;

D az ir6nlt6suk al6, txtoz6 ki5zalkalmazottak tudom6nyos tov6bbfeil6d6s6nek
el6segit6se, ktilonos tekintettel a tlrdominyos fokozatok ntegszetzlslre, a nyelvtud6s
fejleszt6s6te;

j) munk6ltat6i iogok gyakotlisa a 2. szdmrt meildkletben foglaltak szeint;
k) rendszetes munka6rtekezlet tartdsa;

l) az int6zerhez kapcsol6d6 kutat6si pillyilzatok benyfjt6s el6tti v6lem6nyez6se a

f6rgazgxo szimLn;
m) gondoskod6s a kutatishoz kapcsol6d6, valamint az egy6b adminisztrativ feladatok

taegszenrez6s6r6l 6s teljesit6s6r6l;
n) gondoskod6s a tudom6nyos int6zet intemetes megjelen6s&61;

o) a kutat6si egys6g tudominyos munk6i6t6l 6s kutat6si progtamj6nak teljesit6s6t6l
rendszeres besz6mol6s, illetve adatszolgfltatis;

p) az 6ves munkatervek alapjiln minden tudom6nyos munkakotben foglalkoztatott
kozalkalma zott^l egy6ni munkaielent6s k6szittet6se;

q) javaslatt6tel a f6igazgat6nak a kutatisi egys6g kozalkalmazott^Lv^l kapcsolatos
munk6ltat6i jogok gyakorhsa tekintet6ben, az rilnyitilsa ali taraoz6 kozalkaLmazottak
min6sit6s6nek elv6gz6se, valamint iltnthdzottjogkorben munk6ltat6i jogok gyakotl6sa;

r) iavaslatt6tel kitiintet6sre, jutalmazilsra;

s) a munkafegyelem marad6ktalan betartisz 6s betartatdsa;

0 a munkav6delmi 6s tfizrend6szeti kovetelm6nyek, el5ir6sok 6rv6nyestil6s6nek 6s

b etartils 6nak ellen6rz 6 s e ;

u) minden olyan egy6b feladzt el76tilsa, amelyet a f6rgazgat6 munkakod lefuisban vagy

egyedi utasit6ssal a feladatkodikbe uta!
v) a f6igazgat6 megbizilsa ilapjilr. kutat6kozponti 6s tntlze *j kiadvinyok eset6ben az

alapit6t megillet6 j ogok gyakoiilsq
w) az :r:dnyttdsuk ah tendelt tudominyos int6zetek hazai 6s nemzetkozi kapcsolatainak

kezdem6nyez6se 6s segit6se kutat6helyekkel egyetemekkel gazdillkodo
szervezetekkel;

x) ellitnak minden olyan - a vlgzettsl,griknek 6s munkakoriiknek, valamint vezet6t
megbizisuknak megfelel5 - egy6b feladatot, amelyet a, f6rgazgat6 munkakod leir6sban
vagy egyedi utasit6ssal a feladatkoriikbe utal.

4.3 Helyettesit6stik
A tudominyos int6zetigazgat6t szakmar iigyekben az iltala a f6tgzgat6 egyet6rt6s6vel

kijelolt, szaktetiiletileg illet6kes kutat6csoport-vezet6 helyettesiti. A helyettesit6s nem terjed
ki az intlzengazgato hat6skor6be tartoz6 kotelezetts6gv6llal{si 6s munk6ltat6i iogok
gyakorlasilra. A, helyettesit6s sot6n az tntlzeigazgat6 hat6skor6be tafioz6
kotelezetts6gv6llal6si 6s munk6ltat6i jogositviryokat a f6rgazgat6 vagy a f6tgazgat6-
helyettes gyakorolia. Amennyiben a tudom6nyos int6zet rgazgat6ja a munkav6gz6sben
tart6szn akadillyoztatva van, vagy a vezet1i 6ll6shely betoltetlen, Lz rg zg t6r feladatokat a

f6rgazgt6 16ga el helyettesit6ssel.
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4.4 Ellen6z6si k<itelezetts6gtik
Az rntlzettgazgat6 elTen6rz6si tev6kenys6ge kiterjed a kutatisi feladatok m ellett az rilnyitdsa
alatt il16 tudom6nyos int6zetben a gazdasig, munkarendi 6s tigyrendi el6ir6sok
6rv6nyesit6s6re is.

4.5 Felel6ss6giik
A tudom6nyos int6zetigazgat6k a vonatkoz6 iogszabilyok szerint felel6sek L

kotelezetts6gek teljesit6s66rt, valamint a f6rgazgat6 eseti megbizisatnak v6grehaitds6,6t,
szaks zer(t 6s marad6ktalan ell6tils66tt. Felel6s ek kti{onci s en:

4 a tudominyos int6zet tudominyos c6lkit6z6seinek meghatdrozdsillrt;
b) a vezet6stik alztt 6116 kutatisi egys6g munkdi66rt, a rendelkez6stikre bocs6tott tdrgyt

eszkcizok hat6kony 6s gazdas6gos felhasznil6s66rt;

") adatszolgilltatasi, besz6mol6 k6szit6si kotelezetts6giik teljesit6s6&t;
d) az alapit6 okiratban el6itt tev6kenys6gek jogszabillyokban, rilnyit6 szervi

rendelkez6sekben, bels6 szabilLyzatokban 6s rgazgat6i utasit6sokban foglalt
teliesit6s66rt, 

^ 
szefrrezeti egys6g szLmdn meghatdrozott feladatok v6grehajtds66rt;

.) a kozvetleniil al6rendelt vezet6k 6s kozalkalmazott^k munk6j6nak megfelel6
lr6nytt6s66rt 6s e17en6rz6s66tt;

D a kozalkalrlrazottlk szakntat feiL6d6s66t;
g) a szewezei egys6gek kozotti munkamegosztislfi;
h) a pillyakezd6 kozalkalmazottak, cisztondijasok szdm6ra r szakmar 6s a tudominyos

eikat s zab 6lyok megis mertet6 s 66tt;
r) a tudom6nyos tervek 6s szerz6d6ses kotelezetts6gek, kutat6si pillydzatokban foglaltak

teljesit6s66tt.

5. I{utatdcsopott-vezetdk

5.1 Jog6ll6suk
A kutat6csoport vezet6je, Kit. 6s Kjt Y. iogszabalyok szerinti vezet6i megbizilssal nem
rendelkez6 olyan kutat6kozponti kozallalmazott, aki a kutat6csoport szakmar
tev6kenys6g6t lri"nyrga. A kutat6csoport vezet6s6re a kozalkalmazottlt a f6rgazgat6
j6vilhagydsival egyidejrileg Lz igazgat6 k6d fel, illetve vonja vissza a felk&6st. A
kutat6csoport rilnyitirsira tot6nt felk6t6st az rgazgat6 megsziintetheti, illetve az tovibbt
int6zked6s n6lktil, automatikusan megszfinik a kutat6csoport megszfin6s6vel egytdejfileg. A
kozvetlenti{ a f6rgazgat6 di rendelt kutat6csoportok vezet6it a f6igazgat6 k6ri fel, illetve
vonja vissza a felk6r6st.

5.2 Feladat- 6s hatisktirtik, a hatisktirtik gyakofl{sitnak m6dia
A kutat6csoport vezet6je trinytga 6s feltigyeli a csoport tev6kenys6g6t. A kutat6csoport-
vezet6k i"dt 6s feladatait bels6 szabLlyz^t (^ kutat6csoportok mfikodlsi szabalyzata)

tartalmtzza.

5.3 Helyettesit6stik
A kutat6csopofivezet6jlnek aladillyoztatdsa eset6n a helyettesit6sr6l a tudom6nyos int6zet
rgazgat6ja (a, f6igazgat6 zh rcndelt kutat6csoportok eset6n a f6igazgat6) gondoskodik, ha
sztks6ges, m6s krizalkalmazottat k6r fel a febdat elTatisilrz,.

5.4 Felel6ss6giik
A kutat6csoport yezet6le a vonatkoz6 iogszabilyok szerint felel kotelezetts6geinek
teliesit6s66rt; az rgazgat6 vagy f6rgazgat6 eseti megbizisatnak vfigehajtLsilErt; az lrinyttdsa
al6 tartoz6 csoport mrikod6s66rt.
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vII. s zE RvE zr.Tr E Gys f GE T NE M vEZtrT 6, ME GHAT ARozo Nruf rr.q.ronr
gn rOLr6 rdz^Lr, x.qlMAZo rrAK FELADAT- n s n.t rAsr0nr

6. Kutatdktizponti tudomdnyos titkdr

6.1 Jogiilhsa
A Kjt. 6s a Kjt. V. szednti vezet6imegbiz6ssalnem rendelkez6 kutat6kozponti tudom6nyos
titk6rt e feladatok elliltdsira akrttat6kozpontf6rgazgt6ja aktfiat6kozpont kozalkalmzzottar
kozii{ k6d fel, illetve vonja vissza a felk6r6st. A kutat6kozponitudominyos titk6r feladatilt
tudom6nyos kutat6munk6ia mellett v6gzi.

6.2
a)

b)

Feladat- 6s hat6sktire
a kutat6kozpont 6s intlzetei tudominyos kapcsolataiban va16 kozremfikod6s;
a kutat6kozpofltott beliiii kozos mffkod6ssel kapcsolatos inform6ci6k 6s adatok
azonnah tov ilbbitisa az intlzetek r6sz1te;
tudom6nyos tervek 6s besz6mol6k ossze6llitdsilban val6 r6szv6tel;
kutat6kozponti kozalk ilmazottak tov6bbk6pz6s6ve1, oktat6sdval kapcsolatos tigyek
int6z6s6nek feltigyelete;
r6szv6tel akutat6kozponti j6l6ti 6s szoci6lis tigyek int6z6s6ben;

ell6t minden egy6b, akutat6kozpont mrikod6s6vel kapcsolatbanrdbizott feladatot.

.)
d)

.)
I

7.

6.3 Helyettesit6se
A tudom6nyos titkdr akadilyoztat6sa eset6n - ha a helyettesit6s sztiks6ges - a f6tgazgat6
esetenk6nt k6ri fel valamely kutat6kozponti kozalkalm^zottat a helyettesit6sre.

Belsd ellendzdsi feladatokat elldtd kdzalkalnazott

T.lJogd.Ilfusa
A bels5 ellen6rz6si feladatokat a kutat6kozponttal kozalkalmazotti iogviszonyban 6116, bels6

ellen6r munkakcirben foglalkoztatott kozallalmazott v6gzi, aki egyben a bels6 ellen6rz6si
vezet6i feladatokat is ellatia. A bels6 ellen6tz6st v6gz6 kozalkalmazott tev6kenys6g6t

kozvetlentil a f6rgazgat6nak al6rendelve v6gzi.

A bels6 ellen6r a tev6kenys6g6t a vonatkoz6 iogszabillyok, a nemzetkozi bels6 ellen6rz€si
standardok, az 6llanhilztan6,s6t felel6s miniszter iltal kozzltett m6dszertani irtrnutat6k, 6s a

bels6 ellen6z6si k6zikonyv el6:r6sar alapifu litg^ el. Tev6kenys6g6nek elliltLsa sor6n
fiiggetlennek, hils6 befolyist6l mentesnek, pdnaiannak 6s t6rgyilagosnak kell lennie.

7 .2 F elad,at- 6s hatrlsktite
A bels6 ellen6rz6s kite{ed a kutat6kozpont minden tev6kenys6g6te, kii{oncisen a kolts6gvet6si

bev6telek 6s kiadisok tervez6s6nek, felhaszrLhsinzk 6s elszilmolilsirrak, valamint az

e s zkoz okkel 6 s fort6s okkal val6 gaz ddlko dds nak a itzs g6lat6ra.

7.3 Helyettesit6s6nek rendie
A bels6 ellen6rz6si feladatokat ellilt6 szem6ly tat6s akadillyozttt6sa eset6n a f6rgazg*6 sziiks6g
szednt gondoskodik a munkakor megfelel6 k6pzetts6ggel6s jogosults6ggal tendelkez6 szem6ly

iltali betolt6s6r6l.

8. .Kutat6kdzpontikdnyvtdtvezetdie
A kutat6kozponti konyvtarat aK)t.6s a Kjt. V. szerinti vezet6i megbiz6ssal nem tendelkez6
konyvtirvezet6 csoportvezet6k6nt vezetl. A kutat6kozponti konyvt6rvezet6t L f6rgazgat6 k6i
fel, illetve vonja vissza a felk6r6st; muntc{j6t a f6rgazgat6nak kozvetleniil alirendelve v6gzi.
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Feladat- 6s hatiskcire;

^) kutat6kozponti konyvt6r mfikod6s6nek fuinyitdsa 6s koordin6l6sa,
b) a konyvtiral kapcsolatos informatikai dont6sek el6k6s zit6s e,

.) konyvtilrizemeltet6si feladatok timogatilsa,
d) beszerz6sikootdin6ci6,
.) a gazdasigS vezet6vel egyiittmfikodve gondoskodik a konyvt6ti vagyonv6delem

bbtositdsLr6\
9 betaratla az illlagvldelmi el6itisokat,
g) el6k6sziti a koryvtara v onttkoz6 b els 6 s zab6ly zatokat (iigyrendet),
h) akwtat6kozponti konyvt6t tigyeiben egyezteta rcndszergtzdikkoJ6s azintlzeigazgat6H<al.

9. Szdmftdstechnikaikoordindtor
A Kit. 6s a Kjt. V. szednti vezet6i megbizdssal nem rendelkez6 szilmitilstechrrikai koordin6tor
tartT^ Lkapcsolatot az egyes tudominyos int6zetekn1laz rnt€zeigazgat6ktinyrtasa alatt do\oz6
szimitdstechnikai munkat6rsakkal, eryeztet Lz tntlzettgazgat6kkal a szimitastechnikai
iizemeltet6s k6td6seir61, beszimol a f6tgazgat6nak az intlzetek szilmitastechnikai
iizemeltet6s einek k&d6s efu 61.

Feladat- 6s hat6skore:

a) a kttat6kozponti infotmatikai dont6sek el6k6szit6se,
b) a szdmitilstechnikai tizemeltet6si feladatok timogatisa,
.) infotmatikai beszerz6sek kootdin6ci5ia,
d) a kutat6kozponti adatv6delem biztositisr,
.) az 6l1agv6.delmi el6it6sokbetartatilsa,

0 a szdmitdstechnikai bels6 szab6lyzatok (iigpend) el5k6szit6se,

d akutat6kozpont szdmitistechnikai iizemeltet6si iigyeiben egyeztet6s az rntlzeigazgat6l&al,
6s a f6rgazgat6vaL

YIII. AZ EGYES SZERVEZETI EGYSf,CNT UTTOUfSE ES T'ELADATAI

1. A kutaaSkdzpont kutatdsi feladatokat elldai szewezeti egysdgeinek miikciddse is
feladatai

A kutat6kozpofrt f6 kutat6si szewezed. egys6gei a tudominyos int6zetek, amelyek keret6ben a

tudominytedi{et f6 t6makoreiben els6sorban alapkwtat6sokat folytatnak, legalibb h6tom 6vte
teried6 kozlptiwi tudom6nyos tew alapjin. A tudominyos int6zetek egym6ssal mell6rendelts6gi
kapcsolatban 6llnak.

A KFI tv 6rtelm6ben a kutat6kozpont 6rintett szewezei egys6ge legf6bb testli{eti dont6shoz6
szerve taga;. timog*6sdva\ vagy ennek hnnydban a szenrezei egys6g vezet6j1tek indokolt
javaslataval az k6nyit6 Testii{etn6l kezdem6nyezhei a szewezei egys6g szewezei iltalakitasilt,
l<tvdlasdt 6s m6sik kutat6kozponthoz, vagy kutat6intlzethez, fels6oktatisi rntlzmlnyhez val6
csadakozils6t, illetve a kivdlflst kovet5 onill6 mrikodtet6s6t. A kezdem6nyez6s indokolilsdt az
ELKH elnoke r6,sz6rc a f6igazgat6 nyiiia be, aki azt sajilt, illetve az lril;;tett szenrezei egys6g
Iegfels6bb testiilet6nek v6lem6ny6vel kieg6sziti. Az ELKH mrikod6si alapelvei tafialmazzLk
azol<at a dokumentumokat, amelyeket aklrelmez6nekazlfinyrt6 Testiilet e16 kell terjeszteni.

A kutat6kozpont int6zeteiben kutat6csopotok mfikodnek, laborat6riumi, obszervat6riumi
h6tt6rel, amelyek egym6ssal mell6rendelts6gi kapcsolatban 6llnak. Kutat6csoportok egy-egy
meghatatozott kutat6si fela.dat elv6gz6s6re, meghatdrozott id6tattamn ionnek l6tre,
l6trehoz6sukat a f6rgzgat6 - az illet6kes tudominyos int6zet rgazgat6jdnakiavaslatira -hagyla
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j6v6. A kutat6csoport legal6bb 4 kutat6b6l 61.. A f6igazgat6 indokolt esetben - a tudominyos
int6,zet rgazgtojinak iavaslatan - etn6l kisebb lltszdrrr:& kutat6csopot l6tehoz6s6t is
enged6lyezheti. Inter- 6s multidiszcipltnilis t6m6kban kozvetleniil a f6rgngat6 ila rendelt
kutat6csopotok is mfikodhetnelq amelyek lltrehozilsir6la f6rgazgat6 rendelkezik.

A kutat5kozpont tudom6nyos int6zetei munk{jukat a jogszzbdlyr el6ft6sok alapjirr k6szitett

szabdlyzatok 6s a f6tgzgt6 iltal j6vilhagyott tigpendben foglaltak szednt, kozlptivi 6s 6ves

kutat6si tervek alapjin v 6gztk.

A ki)zlptili kutat6si terv kutat6csoportokba foglalva, illetve t6m6nk6nt tzrtaLmazza a
kutat6kozpont kutat6si egys6geinek, tudom6nyos munkatilrcarnak kozos 6s egy6ni kutat6si

teriir.leteit, az eLv 6 gzend6 feladatokat.

A tudom6nyos int6zet mrnkiljdr6l minden 6vr6l jelent6st kell k6sziteni, melynek tattalmi 6s

formai kovetelm6nyeit a f6igazgat6httLrozza meg. A kutat6i egy6ni 6ves ielent6st - z f6tgazgat6
elt6r6 rendelkez6s e hiilnyiban - munkalap kitolt6s6vel kell teljesiteni.

A tudom6nyos int6zetek az intemeten on6l15 atculattal rendelkezhetnek.

A.) Konkoly Thege Mikl6s Csillagdszati Int6zet

A tudom6nyos int6zetet az igazgat6 vezei. Az tntlzet a cslTlzglszat terii{et6n az alilbbi
feladatokat l6qa el:

Csrllzgpszai alapkutat6sokat v6gez az txtiverzumban 6rv6nyesti{.5 sajitos torv6nyek
felt66sfua 6s mind m6lyebb megismet6s6re. A kutat6kozpont csillag6szati kutat6si

alaptev6kenys6ge sorin kiemelten foglalkozik a kovetkez6 tediletekkel:

- 2 6sillag6k 6s a Nap fizikija, bels6 szerkezete, fejl6d6se: a csillagok ptizici6ja, aktiv
jelens6gek csillagok l6gkor6ben, napaktivit6s;

- a csillagok korti{i t6t, benne a Naprendszer kutatdsa: csillagkeletkez6s 6s Lz

intersztelliris 
^lnyagfizkLja, 

exobolyg6rendszetek, a Naprcndszer 6gitestjei;

- a Teiirtendszet 6s szerkezeti egys6geinek kutatisa;

- exftagalaktikus gsillqgdszat, szupem6vik, galaxisok, nagyl6pt6k6 struktur6k kutatisa;

- a mesters6gesen kibocs6tott elektrom6gneses sugirzisok ftiiLlon<isen a csillag6szati

megfigyel6seket is 6nnt6 tartomdnyokban, pl. f6nyszennyez6s) kornyezeihatilsatnak
tanulm6nyo z6sa 6s m6r6se;

- egy6b t6mdk" interdiszciplinfuis kutat6sok, technol6gia: nagyenergpas asztrofizikai
folyamatok, f6ldi 6s riteszkozokre mfiszet- 6s megfigyel6si infrastrukturafejleszt6s,
csil7agfls zattcirt6net.

Az rntlzetkiemelt kutat6si inftastruktur6lis egys6ge a Piszk6stet6i Megfigyel6 Atlom.is.

Az lntlzet budapesti (nornafai) telephely6n mfikodtet egy csillag6szau.liltogut6kozpontot
is, Sv6bhegyi Csilagvizsgil6 n6ven.

B.) Ftildraiztudomdnyi Int6zet

A tudom6nyos int6zetet az tgazgat6 vezeti. Az intlzet a fol&ajzradom6ny tei)letlr- az

al6bbi feladatokat laga el:

- a foldrajz elm6leti alapjanaktovibbfejleszt6se;

- t6rbeli folyamatok 6s struktu6k, illetve azok kolcsonhatisainak kutat6sa;

- az embet 6s kornyezete kapcsolatinzkt6t- 6s id6beli vizsgplata;
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- a foldrajzi konyezet elemeinek min6sit6se, kti{on<is tekintettel a term6szeti 6s

tilrsadalmi-gtzdasilg er6for6sokra, valamint a KAryilt-medence (f6k6nt
Magy arots zig) tedilet6n megfigyelhe t6 tdrs adalmi- gzdasilgp ptobl6m6kra;

- a kotszeri. Magyatorszilg-klp foldrzizi alap:6 ktalakitl,sa (,Magyarorsz6g Nemzeti
Atlasza') 6s a hagyom6nyosan kor:l:Ldnyzai munk6t is segit6 nefizet- 6s honismereti
f oldrajzikutatisokfolytatasaaKAryilt-medenc6ben.

A foldrajztudom6nyi alapkutat6sok diszciplinfuis sulypontjai:

- a tirsadalomfoldrajzi kutatdsok tertilet6n: a t6rsadalmi-gazdasilgp t6dolyamatok,
t6rszerkezetek tfusadalomfol&ajzi kutat6sa ftiiLlonos tekintettel a tarsadalmi
strukt6t6ta, n6pesed6sre, a telepti{6shdL6zatra, a gazdasilg egyes 69 fia hat6
tlfiolyarnatokra);

- a term6szetfoldnjzi kutatisok tedilet6n: a kotryezeti felt6telek, a,z 6sfoldrajzt 6s a
jelenkod felszinfejl6dls vaJtozdsainak term6szetfoldrajzi kutatisa ftiilonos tekintettel
a geomotfol6glai, negyedid6sza}o.kutrtisokra, a tijdegradicr5ta, a komyezetfoldraizi,
ti jokol6giai,ia-6stalajfoLdruizikutatilsokn);

- ^ fentiekhez kapcsol6d6 terepi, labotat6riumi 6s geoinformaikai-lanogrifiai
tev6kenys6g v6gz6se.

Az intlzet kiemelt kutat6si inftastruktur6lis egys6gei a kanogilfia 6s k6zet- 6s talajvizsgill6
Iaborat6dum.

C.) Ftildtani 6s Geok6miai lntflzet

A tudominyos int6zetet az lgazgat6 vezei. Az intlzet a foldtan 6s geok6mia teriletln az

^l 
bbi feladatokat laga, el:

A foldtan tetii{et6n:

- ^ kutat6kozpont LZ ilsvdnytatk6zettan-geok6miai kutatilshoz kapcsol6d6
szetkezetfcildtani, :/lzfoldtam 6s a tLgabb 6rtelemben vett kcimyezetfoldtani
kutat6sokat v6gez MagyarorszLg 6s tLgabb kornyezet6nek (Alp-I(liryit-Dni.l 16916)

teriilet6n. A kutat6kozpont foldtani kutatisi alaptev6kenys6ge sot6n kiemelten
foglalkozik

- az iied6kk6pz6d6st a mezozoikttm 6s a kainozoikum sot6n befoly6sol5 foldtani
t6ryez6kmeghttdrozdsival;

- a paleoklima foldtort6neti id6l6pt6kri vilLtozilsainak foldtani vizsg[latival.

A geok6mia tertilet6n:

geok6miai alapkutat6sokat v6gez a k6zetgenetika, az LsvLnyr nyersanyagk6pz6d6s 6s a

kcirnyezet-geok6mia terti{et6n.

A kutat5kozport geok6miai kutat6si alaptev6kenys6ge sorin kiemelten foglalkozrk a

kovetkez6 teriiletekkel:

- magm6s, metamotf 6s iiled6kes k6zeftendszetek genetikai vizsgplata, ktilonos
tekintettel aKirpdt-medence htoszf&iljdnak megismer6s6re, valamint a k6zetgenetikai
ismeretekall<almazdsaazatcheometriaterii{et6n;

- Magyarorszilg tennlszeti komyezet6nek geok6miai 6llapotfelm6r6se a terrn6szetes
hdttlt 6s antopog6n szennyez6k viselked6s 6nek feLtadsLhoz;

- a Kirpdt-medence komyezeti villtozLsainak (tobbek kozott klimavilltozisainak)
geok6miai vizsgplata;
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- sztlfurd- 6s fluidumf6zrsi ilsvdnytnyersanyagok genetik6jinakizsgitlata 6s dkalmazilst'

lehet6s6geik feltirS"sa geok6miai m6dszetekkel.

Az irrtlzet kiemelt kutat6si infrastruktut6lis egys6gei ^z ilsvilny/k6zetanalitikai
laborat6ium, a mikroszk6piai 6s mikroanalitikai laborat6rium, az izot6pgeok6miai

labotat6rium 6s a szerves geok6miai labotat6rium.

D.) Geoddziai 6s Geofizikai lnt6.zet

A tudom6nyos int6zetet az rgazgt6 .vezett. Az intlzet a geodlzia 6s geofiztka teitLetln az

alilbbi feladatokat laga el.

A geodlzn terii{et6n:

Geodlzni alapkutat6sokat folytat a geodinamika, a geomatematika 6s a frztkai geodlzta
teriir"let6n, kiiftino sen:

- a Fotd neh6zs6gi er6ter6nek 6s geodinamikiljinak kutat6sa, els6sorban a KLtpLt-
Pannon ftg76bala.

- fotdtani vesz6lyforisok feltdtLsa, valamint ipad l6tesitm6nyek 6s komyezetiik
megfigyel6s e deform6c i6 - 6s mozgpsvizs gplatta'l;

- geodlztn alapkutat6shoz elm6leti vjlzsgillatok v6gz6se 6s a kutat6si etedm6nyek
has znosit6s6hoz s ziiks 6ges 6i, modem matematikai modellek, m6ds zetek megalkot6sa;

- a Sopronb6nfalvi Geodinamikai Obszervat6rium iizemeltet6se; sziiks6g eset6n fj
geodinamikai obszervat6dumok vagy megfigyel66llomdsok l6tesit6se.

A geofizika tertilet6n:

Geofizikai alapkutat6sok folytat6sa a Fold magtr6t61a maglletoszfln.hatildig teried6 t6r6sz
frzik*ri illapotimk, fohyanntainak megismet6se (megfigyel6se, modellez6se) 6rdek6ben.

Akutat6ktizpontageofizikai kutat6si alaptev6kenys6g ketet6ben kiemelten foglalkozik:

- a Fold szerkezetlvel, folyamataival, els6sotban a Kilrpit-medence szeizrnol6gpat 6s

elekttom6gneses kutat6s 6val;

- a Fold semleges 6s iorlzillt l6gkori tartotnanyaLtbar^ lei6tsz6d6 fankat folyamatok
vasgfrlatdvat ktilonboz6 l6.gkori tartomilnyok kozotti csatol6si mechanizmusok

feltiltdsival;

- az firfrzrka ter6n a helioszf6ra, a foldi fii gnetoszflta 6s m6s bolyg6k m^gnetoszf6r4^
megfigyel6 s6ve1, modell ez6s 6v el;

- a Nemzeti Szeizmol6gSaiHill6zatfeladatunakelliltisilval, a Fold plazmakornyezetlnek
dragnoszttzillilslval, illetve az ezel<hez kapcsol6d6 obszervat6dumi tev6kenys6ggel,

valamint interdiszciplin6ris komyezettudom6nyi kutat6sokkal, m6r6si, adatfeldolgoz6si

elj6tisok fejleszt6s6vel.

Az tntlzet kiemelt kutat6si infrastruktur6lis egys6gei a Kovesligethy Rad6 Szeizmol6gSu

Obszerat6dum (amely mfikodteti a Nemzeti Szeizmol6giai H6lozatot), a Sz6chenyi Istv6n
Geofizikai Obszewat6rium 6s a Soptonb6nfalvi (geodinamikai) Obszervat6rium.

2. A Gazdasdgi lgazgaaSsdgmfikdddse 6s feladatai
.N GazdasLgplgazgat6sdg feladatart a gazdasigl.vezet6 kozvetlen trinyttdsi.rralvlgzt.
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3.

A GazdasS"gy lgazgat6sig lilt1a, el a kolts6gvet6s el6irLnyzatai tekintet6ben a gazdilkodissal

ftolts6gvet6s tervez6se, el6rilnyzat-m6dosit6s, 6tcsoportosit6s 6s felhasznlhs, frnarrszirozils,

besz6molis), konywezet6ssel 6s adatszolgilltat6ssal, tovilbbi a kutat6kozpont mrikodtet6s6vel,

iizemeltet6s6vel, a. vagyongazdilkod6ssal @eratrilzis, vagyonhasznl)at, hasznosit6s,

vagyonv6delem) kapcsolatos feladatokat. Ezeknek a feladatoknak az ellatasilfil a bels6

kontrollrendszert mrikodtetnie kell.

A G zzdas 5.gS [gazgatosig ell6ga:

a) a kutat6kozpont 6ves kolts6gvet6s6nek el6lr:ilnyzatat tekintet6ben a gazdillkod6ssal,

kon),vrrezet6ssel, a sz6mviteli tend betattilsdvaL,

b) abeszimohssal, az el6tt adttszolg6ltat6ssal6s a gazdasilg1 folyamatba 6pitett ellen6rz6ssel,

.) a szemllyijuttat6sokkal 6s a munkaer.6velval6 gazdt)kodissal,
d) a kutat6kcizpont hum6npolitikival
.) a kutat6kcizpoflt mfikodtet6s6vel, iizemeltet6s6vel, a y^Woflgazdilkodis kor6ben 

^
beruhiz6.ssa\ a vagyonhasznillataval, hasznositdsdval, v6delm6vel kapcsolatos feladatokat.

A GazdasS"gl.lgazgat6sS,gtigyrendje t6szletesen tafialmazza az ell6tand6 feladatokat, 
^vezet6k)

6s beosztottak feladat- ,hatis- 6s 
f 
ogkot6t, tovilbbi szabLlyozza:

- az el6nilnyzatok felhasznallsdnak rcr;.djlt;

- a kotelezettslgvilllalils (r6szletes, jogcimenk6nti 6s 6n6l<hatdrok kozotti szab6lyok), a

p6nziigyr ellenjegyz6s, ^ sza.krnai teljesit6s tgazolilsa 6s ^z 6rv6nyesit6s, tovibbi az

utalv Lny oz6"s r6s zletes rendj 6t;

a G azdas 5,gr lgaz gat5 s 69 fel6pit6s 6 t;

a kolts6gvet6si tenr ez6,s rendj6t;

a kolts6gvet6si be sz6mol6s ren d16t.

.Ku t a aSkti zp on ti kcinyw dt
A Kutat6kozponti Konyw6r a konyvt6rvezet6 rilnyitS"sivalhga el feladatatt.

Mint a csil)agaszat6s a foldtudom6nyok szakkonyvt6ra, kiemelt tudom6nyos szotgilltatdstvlgez.
A Kutat6kozponti Konyvtir, mint szervezeti egys6g f6 feladata, hogy illTonnnyival 6s

szolgilkat6"saiveJ segitse a fenntafi6 kutat6kozpont tudom6nyos kutat6inak munkij6t.
Gondoskodik a kutat6kozponi kutat6st el6segit5 hazaa 6s ktilf6ldi szakitodalom 6s egy6b

dokumentumok gyfiit6s6r6l, szakszettt feldolgozisfu6l, nTnTvintanLsilro\ meg6rz1s&6\
v6delm6t6l 6s a konyvt 6i szolgllat el6tdsfu6l.

A I{utat6ko zponu.Konyvt6r gyrijt6kore a cstllaglszat 6s a foldtudominy valamennyrigazatdnak,
valamint seg6d- 6s tokontudom6nyaiknak irodalm6t oleli fel.

A Kutat6kozponti Konyr,*6t a kovetlez6 feladatokat l6ga el:

a) a gfjtem6ny folyamatos gyarapitLsa. feliigyelete 6s szolgalta:tilsa,

b) az illlomilrry rytlvintartisa, formai 6s tatalmi fekirdsa,
.) tajlkoztatils a konyut6ri dokumentumokt6l 6s szolg6ltat6sokr6l,
d) a helyben hasznilatbatositilsa,

") dokumentumok kolcsonzlse a kutat6kozpont munkatilrsu t6sz6te,

D r6szv6tel akonyvtarak kozotti dokumentumcser6ben
g) rrrisolatszolgp,katils a konyvt6ri dokumentumokb6l,
h) a kutat6k publik6ci6s 6s id6zetts6gi adatainakgyfijt6se, nyilvilntartilsa, rendszetezlse,
t) szakirodalmi 6s publik6ci6s jegyzlkek osszeillit6sa az intlzet munkat6rsainak

D kiadv6nycsere lebonyolitdsa magyar 6s kti{foldi cserepartnerekkel,
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k) kutat6kozponu kia dvdnyok 6ru sitl,sa.

A I(utat6ko zpont minden int6 zet6b en rnfikodik k6ziko nyvtir.

IX. ZAF(O RENDELKE Zfr,SEK

Jelen szabillyzat az Eotvos Lorind Kutat6si H6l6zat Ti*ilrcLgdnak kdrryit6 Testiilete 6ltali
jovihagyist kovet6en, 2020. okt6ber 7. napjdn l6p hat6lyba azzal, hogy a 2077. okt6ber 10.

napjit6l hat6lyos szenrezetl6s mfikod6si szabilyzat egyrdejfileg hatiiyitt veszti.

Budapest, 2020. okt6ber 7 .

lLm
ICss L. Laszlo

f6rgazgato

Akozalkalmazott r6sz616l:

tandcs elnoke

JOVAHAGYAST zAnauEK

A jelen szabilyzatot az Eowos Lot6nd Kutat6si Hil6zat TitkilrsS,ginak Irinyit6 Testtilete
megtdtgyala, 6s a KFI w. 42/C. $ (3) bekezd6s 6. pontja szednti feladatkor6ben eLiilwa 2020.
okt6ber 6-i til6s6n elfogadta.

A kutat6kozpont fSrgazgatojdnak a jelen szab6lyzathzt6lybal6p6s6t kovet6 egy 6ven beliil feltil kell
vizsgillru valamennyi, a kor6bbi szewezei 6s mffkod6si szab6lyzat mell6kleteklrt vagy azzal
osszhangban kiadott kutat6kozp ontt sza,bilyozilst.

Budapest, 2020. okt5ber 6.

h" t:
Dr. Mar6th Mikl6s

^aELKH 
elnoke,

felezetet rrinyito szefrr vezet6je
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1,. szhrnri mell6klet

Csilla ghszati 6s Ftildtudomfnyi Kutat6ktizpont

I{tils5 TanS,csad6

Testtilet f6rgazgat6

kutat6kozponti
konyvt6r

Igazgat6tanS,cs

f6tgazgat6-
helyettes

gazdasarg! Yezet6
kutat6csoportok

bels6 e11en5r

Gazdas6gi
Igazgat6s69

I(onkoly Thege
Mikl6s CsillagS,szatt

Int6zet
tEazEat6

Geod6ziar 6s

Geoftzikai Intlzet
tgazgat6

Foldtani 6s

Geok6miai Int6zet
rgazgat6

Foldrajztudominyi
Int6zet
rgazgato

kutat6csoportok kutat6csoportok kutat6csoportok kutat6csoportok



2. szhmti mell6klet

A mur*hltat6i iogok gyakorlisa

l. Alapvetd munkhltat6i iogok

A kozalTalmazotti i ogviszony l6tesit6s 6 rc palydzat kitisa;

b) munk6ltat6i jogokat 6s koteless6geket gyakod6, illetve teliesit5 szem6ly nev6nek
kozl6se alkalnazds el6tt vagy villtozis eset6n;

.) kinevez6s (a kozalkalmazott besorolilsa, illetm6ny6nek, munkakor6ne( munkav6gz6s
hely6nek meglntaroz6s a) 6s kinevez6s m6dositisa;

d) tudominyos int6zeg mint szervezeti egys6g vezet6s6re vonatkoz6 megbizLs adisa, a
megbizilsvisszavon6sa,vezet6imegbizils6llemondiselfogad6sa;

.) a tudom6nyos kutat6csopott vezet6s6rc sz6l6 tgazgat6rmegbizils,valamint a megbizits
visszavon6simak j6vihagyirsa; a kutat6csoportvezet6s&6lval6lemond6s elfogadisa;

D kozaJkalmazotti jogviszony megszrin6s6nek meg6,lhpitisa;kozalkalmazotti jogviszony
megsziintet6se ftozos megegyez6ssel, 6thelyez6ssef felment6ssel); kozallalmazoti
jogviszonyr6l tort6n6 lemond6s elfogadilsa;

g) munkav6gz6s al6li mentesit6s a felment6s ideje alatt, vagy munkiltat6i dont6s alnpjillr
egy6b esetekben;

h) v6gkiel6git6s - jogszabilyban el6irt - m6t6k6nek megiilapitisa, felment6s, rendkiviili
lemondis eset6n;

tanulminyi szerz6d1s kot6se;

cim adom6nyozdsa,kozall<almazotti jogviszonybat adhtt6 cimp6d6k megplapitasa;

min6sit6s;

kiizqlkalmazott munkaidej6t r6szben vagy egeszben 6dnt5 6sre idnyul6
tov6bbi jogviszonylltesitls6hez va16 hozzdiirtils vagy annakrlneglag d s ;

m) kozalkalmazott munkaidei6t nem 6int6 munkav6gz6sre ir6nyul6 tov6bbi jogviszony
bejelent6s6nek tudom6sulv6tele, osszef6rhetedens6g niatt a jogviszony l6tesit6s6nek
megtilt6sa;

n) az itzleititokkot meghaatozisa;

") k{rt6dt6si eljifis megindit6s6val 6s lefoltJta:asdvil kapcsolatban a mankilltzt6t
megillet6 6s kotelez6 jogkotok;

p) magasabb fizet6si fokozatel6r6s6hez sztiks6ges virakozdstid6 csokkent6se;

q) tudom6nyos munkakotben foglalkozt^tott k6zalTa"lmazottak misodik 6s harmadik
fizet6si fokozatba sorol6sa felt6tel6nek va16 megfelel6s vizsgi)ata a tudom6nyos
munkakore vonatkoz6 szabalyzatban megbatarczott kwtat6i kovetelm6nyek 6s a

min6sit6s eredm6ny6nek figyelembev6tel6vel;

d iuta,lruz6s;

t illeun6nykieg6szit6s, kereset-kieg6 szitls rnegil)apitisa;

0 illetrn6nyp6tl6k (vezet6i, idegennyelv-tud6si 6s egeszs6gk6rosit5 kockizat miatti
p6d6k) megpllzpiasq

r)

,)

k)

1)

1



u) k6zalkalmazotti iogwiszonyban munkakori kotelezetts6gk6nt alkotott tudom6nyos
mfivek kor6nek 6s szellemi tulaj donj oginak meghatarozilsa.

2. Egyfib munk6ltat6i iogok

a) kozalkalmazotti j ogwis z onyta vonatko z 6 tgazohs ltaddsa;

b) jubileumi jutalomra jogosit6 kiizilkeknqzotti iogviszony td6tartaminak megillzpitAsa
6s a jubileumi jutalom kifizet6s&61va16 gondoskodis;

.) frzetlsn6lhili szabadsilgenged6lyez6se;

d) munkav6gz6ssel osszefiigg6 tov6bbk6pz6sben vil6 r1sz:r6tel el6fu6sa;

g az lialapszabadsilgls a p6tszabadsig kndisz.

3. A munkSltat6i iogok gyakotlisa

A kutat6kozpontf6rgazgat6ja 6s a gazdasilgSvezet6 tekintet6ben a munk6ltat6ijogol<az azF,LKII
elnokegyakotoljaazELl{Llelnok6nekvonatkoz6hatirozataszerjnt.

A tudom6nyos 6s nem tudom6nyo s vezet6\ valamint a tudom6nyos 6s nem tudom6nyos
beosztotti munkakorok eset6ben a munkiltatoi iogok gyakorhsdnak rendie az alilbbiak szerint
alakul:

Munkakot megnevez6se

Tirdorn6nyo s tnt6,z et rgaz gat61a;

f6rgazgat5-helyettes

Tudom6nyos beosztotti (ide6rtve a

kutat6csoport-
v ez et6t f kutatisv ezet5 t is)

Nem tudom6nyos vezet6 6s

be o s z tott, f6tgaz gat6nak kozvetlenirl
alilrendelten

Nem tudom6nyos vezet6, valamely
szerve zett egys 69 Y ezet6i 6nek
alilrendelten

Alapvet6 mu nl<ilItat6 iogok
gyakofloia

f6tgazgat6

f6rgazgat6:

1.^);1.c);1.0; f .i); 1.0;1.o);

1 .p);1 .s); 1 .t)

tntlzet rgazgat6la: minden, z

f6rgazgat6 hat6skor6be nem utalt

munk6ltat6i iog

f6rgazgat6

f6tgazgat6:

1.^), 1..) ; 1.9; 1 .h); f .i); 1.1);1 .k);

1.t), 1.m); 1.o); 1.p); 1.r); 1.0

szerve zelr egys6g vezet6le:

Egy6b munkhltat6
iogok gyakofloia

f6rgazgat6,

gazdts6g Yezet6 (u, b)

tudorn:inyos rnt6,zet

rgazgut6la,

gazdas6gl vezet6 (r, b)

f6rgazgat6,

gazdar6s Yezet6 (r, b)

tudominyos tnt6,zet

rg zgat6ia

gazdasis vezet6 (r, b)
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Nem tudom6nyos beosztotti

rninden, z f6rgazgat6 hat6skor6be

nem utalt munk6ltat6ri og

f6tgazgat6:

1.a); 1..) ; 1.9; 1.g); f .i) ; 1.0; 1.o);

1.t); 1.s); 1.r); 1.n); 1.p)

szerve zett egys 69 vezet6le:

minden, ? f6tgazgat6 hat6skor6be

nem utalt mtrnk6ltat6ri og

tudorninyos rnt6zet

Lgazgatola

gazdasis vezet6 (r, b)
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