
iKr/t€[,r IA.tt\,t\tt

C t(

Csillagflszati 6s F6ldtudom6nyr Kutat6k<izpont

SZER\TEZETI E S MUKODES I SZAB ALYZ AT

202t.

o



I. A KUTATOKOZPONT JOGALLASA, FELADATA

1. A kutat5kdzpont iogAllisa
A Csillagiszati 6s Foldtudominyi Kutat5kozpont (a tovibbiakban: kutat6kozponQ onil16 jogi
szem6ly, amely az Eotvos Lorind Kutat6si Hil6zat (a tovibbiakban; ELKH) tagStklnt, az

Eotvci,s Lorind Kutatisi H6l6zat Tirkisig6nak (a tor-ibbiakban: ELKH Titk6ts6g) tinyitLsa
alatt mfikodrk, gzdilkodisi besorolisa alaplin onlll6an mriktid6 6s gazdilkod6 kozponu
kolts6gvet6si szerv, iLtyiti,sa al6 mis cinill6an mrikdd6 kolts6gvet6si szen nem tartozik.

A kutat6ktizpont jogillisit meghatltozi iogszabily: a tudominyos kutatisr6l, fejleszt6sr6l
6s innov6ci6r6l sz6l6 2014.6vi L\XVI. torv6ny (a tovibbiakban: KFI w.).

2. A kutat6kdzpont alapitdsa
A kutat6kcizpont " M^gy^r Tudominyos Akad6mia Foldra)ztudominyi Kutat6int6zet6nek, a

Magyar Tudominyos Akad6mia Geodlzii 6s Geofizikai Kutat6int6zet6nek 6s a Nfagyar
Tudominyos Akad6mia Geok6miar Kutat6int6zet6nek a Magyat Tudominyos Akad6mia
Konkoly Thege Mikl6s Csillagiszati Kutat6iflt6zet6be tort6n6 beolvad6s6val jott l6te.

A kutat6kozpont jelen szervezeti 6s miikod6si sza,bdlyzztinak (a tovibbiakban: sza'lsilyzrt)
j6v6hagy6sakor hat6lyos alapit6 ol<ratit - az ELKII elnoke a 70/1/2021/JIF szimon adta ki,
zz zlapit6 ok;rat 2021. ipriJis 1-t51 hat:ilyos.

3. A kutat6kdzpont alapadatai

3.1 Neve, riividitett neve
teljes neve: Csillagriszati 6s Ftildtudom6nyi Kutat6kiizpont
roriditett neve: CSFK

3.2 Elnevez6se idegen nyelve(ke)n:
angol nyelui megnevez6se: Rtsearcb Centn for Attrunonl and Eanh St;iences
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3.3 Sz6khelye 6s telephelyei:
sz6khelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 6t 15-17.,

telephe$e(i):

3.3.1 Cst/lagi:7ati is Fdldndorznryi Kt/tahikd4iznt Konko! Thege Mikli: Cnllagisyati Intiryt

cisne: 7121 Budapest, Konloly Thege Mikl6s rit 1 5-1 7.

3.3.2 Cillagiqali is Fdldtadoniryti Kr/tatdkijplnt Fdldryl(: dmirli Inti<lt

cime: 1112 Budapest, Budaotsi rit 45.

3.3.3 Csilkgisqati i: Ftildtudtndnli K tarikiipont Fti/dtani is Geokiniai IntiT,et

cime: 1112 Budapest, Budarirci it 45.

3.3.4 Cnllagi:7ati is Fdldtudor?,ift)t1 K tarikd1)znt C:tlkgisiati I ti<-et Ptl<k;rtet6i Megligeld
Allonds

cime: 3234 Mittaszettmre, Galyatet6 Qvsz: 0234,0235 /2,0246,0247 /2)

3.3.5 Csillagisryti is t-dldudondryi K totdkd@lnt Fdldrqil:udminJi Intiryt Alkohihd7

cime: 8083 Cs6kv6t, Akad6mia utca 5.



3.4 Levelez6sicime(i):
Kutat6k<izpont 1121 Budapest, Konkoly Thege I\rIikI6s tt 15 17.

Konkoly Thege Mikl6s Csillag6szati Intlzet: "1"121 Budapest, Konkoiy Thege Mikl6s rit 15-

17.

Frildrajztudominyi ht6.zet: 7112 Budapest, Budaorsi rit 45.

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

3.5 Hivatalos elekttonikus lev6lcimek titkatsag@cs{korg

3.6 Illet6kess6ge, miikiid6si ktite: otszigos

3.7 lthryitd szerv6nek
neve: ELKH Titkirs6g

sz6khelye: 1052 Budapest, Piartsta ttca 4

3.8 A kutat6ktizpont feliigyelete, miiktid6s6t itrinyit6 testiiletek
A tev6kenys6g6t - az ELKH Titkirsig It6nyit6 TestiiLlete hztirozttainak megfelel5en - az

ELKH elnoke niryirlz. Az elnok az ELKIJ, mint kozponti kolts6gvet6si fejezet

tekintet6ben a fejezetet it.it.ryit6 szerv vezet6je. Az ELKH f6titkira az FT I(H Titk6rsigon
keresztiil, kdzvetetten ellitja a kutat6h6lozat a,dmlniszlrrativ ilnytdsit.

3.9 A kutat6ktizpont szervezeti egys6gek6nt mfiktid6 tudomrinyos int6zetek
3.9.1 Gillagisiati is Fiildtud0?,,tinJi Katdhikti*ont Korko! Thege Mikli: Cn/lagisiati Inliryl

- roviditett neve: CSFK CSI

- angol nyelvri megnevez6se: Ko*0fi Thege Mikbs Astrunonical Inxitlte,
ksearcb Centre Jbr Astmnoml cnd Earth Sdenns

3.9.2 C sillagisiati is Foldtilonnryi KL tahiktiplnt Fdldryi{udm nryi Intiryt

- rrividitett neve: CSFK FTI

- angol nyelvri megnevez6se: Geogrcphical ln:titule,
Rexarch Cedn Jor Astmnoml and Earth Sdenas

3.9.3 Csil/agitTali fs Fiildtadondryi K tat(;kii4)o t Fi;ldtani es Ceokiniai IntdTgt

- t<ividitett neve: CSFK FGI

-. angol nyelui megnevez6se: Institute for Geologirul and Geocbemical Researcb,

Research Centre for Astronoml and Eartb Sdeues

3.10 A kutat6ktizpont azonosit6 adatai:
Torzskonlwi azonosit6 szim: 300322

Albmhdztartisi tzonosit6 sziLrn: 039486

KSH statisztika szitrrriel: 75300320-7 279 -312-01

AdoigzzgrtLsi azonosit6 sz6m: 15300320-2-43

Sz mlavezet6 bank neve, cime: Magyar Alamkincstir (a tovibbiakbr.r, MAK;

Fll6rfuryzat- fel\aszr,LllAsi keretszLm)6t keze16 p6nzint6r.t, MAK

szitm)aszirlrr:10032000-01 730841 -00000000
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IBAN szim: HU24 1003 2000 0173 0841 0000 0000

IC{rtya fedezeti sz^nl tkezel6 p6nzint6zet N{-AK

szimlaszlm: 10032000-01 730841 -00060107

IBAN sz6m: HU10 1003 2000 0173 0841 0006 0107

- VIP kirtyafedezeri szimlit kezel6 p6nzint6zet, MAK

szirnlzszim:11032000-0 1 730841 -000701 06

IBAN szim: HU85 1003 2000 0173 0841 0007 0106

3.fl A ktilts6gvet6si szerv f6tev6kenys6g6nek fill^loahirzt^tt6si sz kitE zali
besorolisa:

7 21900 Dgy 6b term6szettudominy, mriszaki kutatls, fejleszt6s

3.12 Publikici6s n6vhasznil,at
A kutat5ktizpont rudorrrinyos tev6kenys6get v6gz6 munkavillal6ia Publikici6iban a

kutat6krizpontot is koteles feltiintemi, a kutat6kozpont alapit6 okiratiban
megharirozotak szerint:

Cillagi:iati is Ftildt doninJi Kttatdkii@znt; ragj

. CSFK

Idegen nyelv{ publik6ci6kban:

- Rtsearch Centn for Astmnoml and Earth Scienas

A kutat6kozpont neve mellett feltiintethet6 az a jelen sztbiiyztt 3.9 pont)a szerinti int6zet
€s fvagy szewezeti egys6g is, amelyben a tudorninyos tev6kenys6get v6gz6 munkavillal6
dolgozik.

A kutatLkdzpont kdzfeladatkdnt ellitott tevdkenysdge
1, kutat6kozpont auton6m m6don vesz lAs 

^z 
ELKII k6zfeladatainak megoldisiban,

rin6ll6an is villal kozfeladatokat, tovibb6 egy6b tev6kenys6get is v6gezhet. A kutat6kozpont
kozfeladatk6nt ellitott alaptev6kenys6geit az rirryit6 szettt alapit6 okrratban harirozza meg.

4.1 A ktizfeladatk6nt ell6tott al,aptev6kenys6g ktite

4.1.1 A CSFK aiaptev6kenys6ge csillagiszati 6s foldtudominp (fdldraizi, frildtani,
geok6miai) kutatisok v6gz6se, felfedez5 kutarisok (alapkuarisok) v6gz6se,

eredm6nyeinek fel)taszoil6sn val6 el6k6szit6se, illet5leg kozz6t6tele; a felfedez6

kutatishoz sziiks6ges elm6leti vizsgilatok, obszervat6riumi, terepi 6s laborat6numi
m6r6sek v6gz6se, tudominyos m,iszetek, m6dszerek Walakitisz, valamint a m6t6si

adatok tudom6nyos feldolgozdsa 6s publikilisa, obszen'at6riumok 6s

laborat6riumok fenntartlsa, illet5leg sziiks6g eset6n riiak l6tesit6se.

4.1.2 A CSFK 6s int6zetei a kutatisi alaptev6kenys6g kot6ben kiemelten foglalkoznak a

ktjvetkez6 tudom6nyterii{etekkel 6s kutalisi feladatokkal:

A csillagiszat 6s asztrofizika teriiLlet6n:

Cs lag6szao alapkutatisokat v|gez az univerzumban 6rv6nyesii,I6 sajitos torv6nyek
fekarLsin 6s mind m6lyebb megismer6s6te. A kutat6kozpont csillag6szati kutatisi
alaptev6kenys6ge sor6n kiemelten foglalkozik a kcivetkez6 teriiletekkel:
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- a csillagok 6s a Nap fizik6ja, bels5 szetkezete, feil6d6se: a csillagok ptizirci6ja,
aktiv jelens6gek csillagok l6gkor6ben, napaktivrtis;

- a csillagok koriili t6r, benne a Naptendszer kutat6sa: csillagkeletkez6s 6s az
intersztell6tis zryag frz*Ajz, exobolyg6rendszerek, a Naptendszer 6gitestiei;

- a Tejritrendszer 6s szerkezeti egys6geinek kutatisa;

- extragalaktikus csillagiszat, szupem6r,6k, galaxisok, nagyl6pt6kri strukturik
kutatisa

- nukleiris aszto6zrka, a k6miai elemek keletkez6se 6s a Tejritrendszer k6miai
fej16d6se;

- Iaborat6riumi asztro[tz*a, meteoritkutatis 6s naprendszeri 6gitest-mineik
labotat6tiumi elemz6se, asztrogeokEmia;

- fircsillagiszati kutatisok, tribbcsatomis 6s tobbhull4mhosszi csillagiszat;

- a mesters6gesen kibocsitott elektonrigneses sug"irz6sok ftiilonosen a

csillagiszad megfigyel6seket is 6rint6 tatomi.nyokban, pl. f6nyszennyez6s)
komyezetr hatlsainzk tanimlrryozLsa 6s m6r6se;

- egy6b t6m6k, interdiszcrpliniris kutarisok, innov6ci6 6s technol6gia:
nagyenergiis zsztofiziki folyamatok, foldi 6s fueszkrizokre mriszer- 6s

megfigyel6si infrastrukturafejleszt6s, csillagiszatton6net.

A {iildraiztudom6ny teriilet6n:

- a foldr\z elm6leti alapiainak tovibbfejleszt6se;

- t6rbeli folyamatok 6s struktuik, illetve azok k<ilcsonhat6sainak kutatisa;

- 
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err,bet 6s krimyezete kapcsolatinak t6r- 6s id6beli vizsgilata;

- a foldralzi ktimyezet elemeinek min5sit6se, kii{<in<is tekintettel a term6szeti 6s

tirsadalmr-gazdas6gi er6forr{soka, valamint a llirpit-medence (f5k6nt
MagyarorszL$ teriilet6n meg6gyelhet5 arszdtkni- gazdzsigi probl6m:ika;

- a korszerri Magyarorszi,g-k|p fol&ajzi alapt kialzkitisa (,Magyxorszi.g Nemzeti
Adasza') 6s a hagyomLnyosan korminyzati munklt is segit6 nemzet- 6s

honismereti foldraizi kutac{sok folytatisa a l(irpit-medenc6ben.

A fiildraiztudomioyi alapkutatdsok diszciplindris srilypontiai:

- a tirsadalomftildrajzi kuarisok teriilet6n: a tirsaddrnt gazdzsigi t6tfolyamatok,
t6rszerkezetek rirsadalomfoidra jzt kuatisa ftiilonos tekintettel a trirsadalmi
strukturira, n6pesed6sre, a telepiil6sh6l6zatra, a gazdasLg egyes igaira hat6
t6rfolyamatokra, a t6rs6get 6flnt6, fr;l&ajzi iellegu innovici6s kutatisokra);

- a term6szetfrildrajzi kutat6sok teriilet6n: a komyezeti felt6telek, az 6sfoldrajzi 6s

a jelenkori felszinfejl6d6s viltoziszinzk term6szetfoldrajzi kutat6sa ftii{onos
tekintettel a geomorfol6grai, negyedid5szakr kutatisokra, a ti\degradici6n, a

komyezetfrildrajz r, tAji;kol6gSi, viz- 6s tdajfi5l&ajzr kutatlsokra) ;

- a fentiekhez kapcsol6d6 terepi, laborat6riumi 6s geoinformatikai-kartogrifiai
tev6kenys69 v69z6se.

A ftildtan teriilet6n:

a kutat6k<izpoot az isvinyan-k5zettan-geok6miai kutatishoz kapcsol6d6
szerkezetfcildtani, r.izfoldtaru 6s a t6gabb 6rtelemben vett komyezetfcildtani
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4.1.3

kutarisokat v6gez Magyarorszig 6s tigabb kiirnyezet6nek (Al5lt6rp6t-Drnin
r6gi6) teriilet6n.

A kutat6k<izpont fcildtani kutatjsi alaptev6kenys6ge sor6n kiemelten foglalkozik:

- az iiled6kk6pz6d6st a mezozoikum 6s a kainozoikum sorin befoly6sol5 fcildtani
t6nyez6k meghati rozis|v ;

- a paleoklima foldt<irt6neti id6l6pt6kfi, viltozisanak foldtani vizsgiladval.

A geok6mia teriilet6n:

- geok6miar alapkutatisokat v6gez a k6zetgetetska, az {svinyt
nyersanyagk6pz6d6s 6s a komyezet-geok6mra teriilet6n.

A kutat6krizpont geok6miai kutat6si alaptev6kenys6ge sot6n kiemelten foglalkozrk
a kove&ez6 terti{etekkel:

- magmis, metamorf 6s ii{ed6kes k6zetrendszetek genetikai vizsgilata, kiilonos
tekintettel a ICirpit-medence litoszflfiiinak megismer6s6re, valamint a

k6zetgenetikai ismeretek alkalmaz 6sa- az atcheometia teriilet6n;

- Magyarorszig term6szeti krimyezet6nek geok6mrai 6llapotfelm6r6se 
^

term6szetes hitt6r 6s antopog6n szennyez6k wiselked6s6nek fekatLsihoz;

- a I(6rpit-medence kcimyezeti vLltozisitnak (obbek kozott klimaviltozisdnak)
geok6miai vizsgilata;

- szrlird- 6s fluidumfizrsi 6svinyi nyersanyagok genetikiiinak vizsgilata 6s

alkalmaz6si lehet6s6geik felt6t6sa geok6miar m6dszerekkel.

A CSFK kutatrisi feladataihoz kapcsol6d6 egy6b feladatok:

- tev6kenys6g6vel osszeftigg6sben tudominyos, szak- 6s ismeretterjeszt6
kiadvinyokat ielefl tet meg;

- segiti a tudominy magyar nyelven va16 m6vel6s6t, valamint etedm6nyeinek a

tirsadalom fe16 tort6n6 krizvetit6s6t;

- egyntmriikodik hazai kutat6helyekkel, veltk k<izos kutatlsokat folytat;
kapcsolatokat tart fenn 6s l6tesit mis orszigok tudominyos int6zm6nyeivel
nemze:Jr\zt tudominyos t6rsas6gokkal; el6segiti a magyar csillagiszati 6s

foldtudom6nyi kutalisok ielenl6t6t a nemzetkozi tudom6nyos 6letben;

- hzzzt 6s nemzetkrizi tudom6nyos programokat 6s konfetenci6kat szervez;

- szotgalmazza 6s segiti a tudominyos kutat6sok etedm6nyeinek tltsadalmi 6s

gtzdas 6gi has zr,ositisit-

- a fels6oktatisi int6zm6nyekkel egnittmtkodve rlszt vesz az oktat6munkiban,
kozos kutatisi, k6pz6si 6s tovibbk6pz6si fela&tokat l6t el;

- szakkonlwtiratmtk6dtet,

- segiti a nemzetkrizi tudominyos kapcsolatok fejl6d6s6t;

- a haszn|latibzt I6v6 ingatJanokat nyilvintartja, ellaqa azok iizemeltet6si,
fenntarrisi feladatait;

- kutat6sr lnftastruktutit mrikodtet, fejleszt 6s tart fenn, ezekhez kutatisi
eszkoz<iket 6s anyagokat szetez be.
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4.2 Az alaptev6kenys6g tev6kenys6gi ktirtik szerinti r6szletes felsotolisa
korminyzati fu nkci6k szerint

013340 Az illami vagyonnal val5 gzd6lkodissal kapcsolatos fela&tok

014030 Term6szettudominyi, mffszaki alapkutatds

015010 Altalinos kdzszolgaltatzsokkal kapcsolatos alkalmazott kutatis 6s fejleszt6s

035010 Kozrenddel 6s kcizbiztoasiggal kapcsolatos alkalmazott kutads 6s fejleszt6s

041 170 Mriszaki vizsgilat, elemz6s

048010 Gazdasigi iigyekkel kapcsolatos alkaknazott kutat6s 6s feileszt6s

049020 K *F tev6kenys6gekhez kapcsol6d6 innov6ci6

055010 Krimyezetv6delemmel kapcsolatos alkalmazott kwtatzs 6s feileszt6s

0820 42 KonyvtirJ llJominy gyatzpitasa,, ntnlvintttisa

082043 Koryvtiri illom6ny feltAr.l,sa., meg6tz6se, v6delme

082044 Konyvtiri szolg6ltat6sok

083020 Koniwkiadis

083030 Egy6b kiad6i tev6kenys6g

085010 Szabadid6s tev6kerys6gekkel, sporttal, kultur6val 6s vallissal kapcsolatos
alkalmazott kutatis 6s fejleszt6s

093010 Fels6foku v6gzetts6gi szintet nem biztosit6 k6pz6sek

09 4 1 20 S zal<:rinyl6 tovibbk6pz6s

09421 0 Fels6foku oktatis

095020 Iskolatendszeten kiviili egy6b oktatts, k6pz6s

4.3 A kutat6ktizpont rendszeresen ellitott v{llalkozisi tev6kenys6ge
A kutat6kozpont az zlapito okirat6ban kapott felhatalmazis zpiit vlllzlkozitsi
tev6kenys6g folytatisdxa jogosult, e tev6kenys6gb5l szirnazo bev6teleinek fels6 hatira a

mtidositott kradi si el6i;iry zatok 33o/o-a.

A L:uta a5kdzpont gazdilkoddsa
A kutat5kozpont a kozponti kolts6gvet6si rendszerben, a KFI tv.-ben, n ilbmh6ztzrtisi
jogszab6lyokban, az ELKll Titk6rsig kutat6helyeket 6rint6 be1s6 szabilyzatalban, tov6bbi a

N{agyar Tudom6nyos Akad6mi6val (a tovibbiakban: MTA) kotott ing6 6s ingadanhasznilau
szerz5d6sekben foglalt el5ir6sok szerint gazd6lkodik a tendelkez6s6te bocsitott
p6nzeszkozokkel, egy6b eszkozrikkel 6s saj6t bev6telervel, gazdirkodlsr tev6kenys6g6ben a

kolts6gvet6si gazd6lkodis elveit 6s szab6lyait 6rv6nyesiti.

A vagyonnal kapcsolatos szabdlyok
Az onil16 jogr szem6lyk6nt mrikod6 kutat6kozpoflt kozfeladatarnak ellit6sa 6rdek6ben saj6t

tulajdonf vagyonelemekkel is rendelkezik, de a tev6kenys6ge sot6n haszn6lt ing6 6s ingatlan
vagyon ielent6s r6szben a MTA 6ltal a vonatkoz6 tow6nyi tendelkez6sek szednt t6rit6smentesen
hzsznzlztba adott vagyonelemekb6l tev5dik ossze. Az MTA tulajdonir ingadan 6s ing6
vagyonnak (pl. t6rgp eszkcizrik, k6szletek) hasznilatira az NITA va1 kotott k6toldali
szerz6d6sekben foglaltak ir6nyad6k.
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Erdekeltsdgi rendszer
A.laptev6kenys69 elszimolAsa - ktilts6gvet6si maradviny

Az alaptevdkenys6g feladatokat a lelen szabilyzat 4.1 pontia t^fi^ln zz . Az alaptev6kenys6gre

vonatkoz5 elszlmolAsi szabtlyokat kell alkalmazni azon tev6kenys6gek eset6n is, amelyeket - az

;,ll"nhiztanis6l sz6l6 jogszabiiyok vonatkoz6 rendelkez6sei alapjin - az alapit6 okitatban nem

kell feltiintemi. Az alaptev6kenys6g kor6be tzrtozo feladatok kiadisainak 6s bev6teleinek

kiilonbozete a kolts6gvet6si mandviny. A kolts6gvet6si maradvinynak tartalmaznia kell a

pllyi,zan bev6telek maradvinyit is.

A kutatdkdzpont alapitr5i, tulajdonosi iogai gazddlkodd szewezetekben
A kutat6kozpont alapit6i, tulajdonosi jogokat gyakorol a Magyzt Csillagiszat Nonprofit Kft.
gazdiikodo szervezetben (c6giegyz6kszim: 08-09-029131, a.d6szim 25967238-2-08).

II. A KUTAToKoZPONT VEZETESE

A kuta a5kdzpont vezetdse
A kutat6k<izpont egyszem6lyi felel6s vezet6je a f6igazgat6, aki a munka t<irv6nykonyv6r6l
sz6l6 2012.6vi I. torv6ny (a tovibbiakban: Mt.) 208.$ (1) bekezd6s6ben nevesitett vezet5 illisi
munkav6l1al6. A f6igazgat6 6s az egyes szervezed egys6gek kozott, valamrnt a szen'ezed

egys6geken beliil a fela&tkritok 6s hat6skorok a f5igazgat6 rendelkez6se szerint decentralizika.k.

A f\tgazgto valamennyi a kutat6kcizpont mfkod6s6t 6rint6 k6rd6sben - ha az EI.KH
eln<ik6nek hatirozata elt6r5en nem rendelkezik - rinill6an dcint.

A f6igazgato kozveden iinyitisa 6s ellen5rz6se datt ii16, az Mt. 208.\ (1) bekezd6s httllya a16,

t^ttozo, vezetf illisri munkavAllal6nak min6siiLlnek az alibbi munkav6llal6k:

- f5igazgat6-helyettes,

- gazdzsigl vezet6.

A f6igazgat6 ktizvetlen irinyitisa 6s ellen6o6se alatt ill6' egydb munkav llal6k az

alibbiak:

- a szervezeti. egys6gk6nt mrikrid6 tudominyos tnt€zet igazg,:t6ia,

- a bels6 ellen6rz6si feladatokat ellit6 munkav6llal6,

- a kuat6k<izponti tudom6nyos titkir,

- kutat6csoportvezet6je,

- kuat6kcizpontikonyvtlrvezet5je,

- az informatilai kootdinitor.

A f6tgazgat6 irinyitisi iogarnak jeler, szab yzatbar meghatirozott kot6t - elt6r6 jogszab6lyi

rendelkez6s hiinyirtnn - a kutat6kozpont vezet5 illist munkav4ll,l6i6n ituhinha:gz A
vezet6k hadskor6t, jogart 6s felel6ss6get a voratkoz6 hatllyos iogszabilyok n t;:Lrryit6 szen
rendelkez6sei, a kutat6k<izponti bels5 szab6lyzatok, f6rgazgat6i rendelkez6sek (utasitisok), 6s a

leler szab yzat txtalmazza-
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III. A KUTATOKOZPONT SZERVEZETI FELEPiTESE

1. A kutatdkdzpont szervezeti feldpitdse
A kutat6kozpont szeryezed egys6gei a tudominyos int6zetek, valamint azokon beltl a
kutat6csoportok, tovibbi a kutat6munka felt6teleit biztosit6 egy6b, kuat6krizponti szervezeti
egysEgek. A kutat6kozpont szervezeti fel€pit{s|t n 1. szimi mell€klet t;-rtalr::; zza.

Tudominyos szewezeti egysigek megnevezdse:

Tudominyos int6zetek:

A Konkoly Thege Mikl6s Csillaglszati Int6zet

B Ftil&ajztudomrinyilnt6zet

C Fdldtani 6s Geok6miai lot6zet

A kutat5kozpont int6zeteiben kutat6csoportok mriktidnek, laborat6riumi, obszervat6dumi
h6tt6rrel.

Towibbi kutat6kdzponti szewezeti egysdgek megnevezise:

- Gndasig; Tgazgtt6sig

- Kutat6kozpontikonyvt6r

Iv. AZ IRiNYirAssA,I,{ fs nOIvrEsrroZATALBAN n6szrvnv6 TESTIJLETEK

1. A testfrleti szenek milkriddsinek ihalinos szabdlyai
A testiileti szervek a f6tgazgat6 egyszem6lvi felel6ss6g6nek 6rintedentl hagyirsiLvzl
kozrcmfikodnek a kutat6kozpont irinyitisiban, v6lem6nyt nylv6nitanak, 6s iavaslatokat tesznek
a hatisk<iriikbe utalt t6mak<irrikben, de javaslatuk - logszz,bily vagy tz irirlyt6 szew 6ltal kradott
ellent6tes rendelkez6s h)Anyiban a f6rgazgat6t rcm kotelezi.

A testii{eti szervet - szii{<s6g szerint - annak ehoke hivja ossze 6s vezeti iil6seit, amelyr6l

legyz6kony.vet/ eml6keztet6t kell k6sziteru. Az elnok akadllyoztztAsa. eset6n az elnriki
feladatokat az eln6khelyettes, ennek hiinyiban az elnok dltal a testiilet agiaib6l kijelolt szem6ly
lit)a el. A testtlet 6llisfoglzlisait Qtatirozatait) a jegyz5kriny 

"-ekben elkiilonitetten kell
megfogalrnazni, illetqe azokat kronologikus sorrendben nyilvin kell tartani. A testiiletek
mfk<id6s6nek r6szletes szabilyit a testiilet iigyrendje tarttlmazza.

2. A testiileti szewek dsszetdtele, feladata
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2.1 Az lgazgat6tanhcs
Az lga,zgat6ta;n6cs (a tov6bbiakban: IT) a kutat6kozp ont f6igazgatoiitttak drint6s-el6k6szit6
6s tanicsad6 testiiiete, amely iil€sein minden, a kutat6kozpontot 6rint6 fontosabb
k6rd6sben v6lem6nyt q.ilvinithat, 6s javaslatot tehet. A f6igazgat6 az iil6sen elhangzottak
alapj6n rinill6an d<int a hat{skor6be tanoz6 k6rd6sekben.

Az IT elnoke a f6rgazgat6. Akadilyoztaasa, t6voll6te eset6n az IT iiLl6sert a f6igazgato-
helyettes vezeti, aki a dont6sekr5l ut6lagos besz6molissal kriteles tiy|koztatn a. f6igvzg tot.
Az IT titkira a kutat6kozponti nrdom6nyos ti&6t.



Az ll tagai: t f6tgazgat6, a f6tgazgato-helyettes, a gazdasigi vezet5 6s a tudominyos
ttlzettgazgat6k. Az IT iil6s6n az eglres napirendekhez kapcsol6d6an meghivottk6nt
tanicskozisi joggal rlszt vehetnek az 6tdekv6delmi szervezetek k6pvisel6i, illetve a
f6igazgat6 6ltal felk6t munkav6llal6k vagy mis 6tdekelt szem6lyek.

A dont6s a f6igzzgat6 egyszem6lyr felel6ss6ge mellett - nem csokkenti a testiilet tagSantk,
a szetvezei egys6gek vezet6inek felel5ss6g6t.

A f6tgazgat6 koteles kik6mi az IT v6lem6ny6t az alibbi tgyekben hozand6 dcint6sek el5tt:

- az apb& m6rt6k6nek emel6se, egy6b b6telemek (utalom, pt6mrum stb.) elveinek
kialakilisa,

- tudominyos int6zet 16tesit6s6nek, illetve megsztntet6s6nek kezdem6nyez6se,

- tudom6nyos tervek kialakitisa, azok ielent6sebb m6dositisu,

- a kutat6k<izpont tudominyos muflkakdrben foglalkoztatott munkavilial6.ival
szembeni kdvetelm6npendszer kialakitisa, m6dositisa,

- a kutat6kozponti munka trivid- vagy hosszabb tivri 6rt6kel6s6nek k6rd6sei,

- a kutat6kozpont kon,'v- 6s foly6irat kiadisival kapcsolatos f5bb tartalmi, szem6lyi 6s

anyagl k6td6sek.

A f6igazgzto kik6rheti az IT v6lem6ny6t u ibbi igyekben hozand6 dont6sek el6tt:

- tudominyos munkakore tort6n6 6ll6s meghirdet6se,

- vezet6i a\ sO rn.rrrL2y4llel6 munkawiszonyinak megsziintet6se,

- munkavillal6kmunkakdr6nekm6dositisa,

- a mfvelt tudominyos teriiietek b5vit6se, szfikit6se, iii kutatisok inditisinak
kezdem6nyez6se,

- a kutat6kozpont tendelkez6s6re ill6, koteiezetts6gvillalissal nem terhelt p6nzeszkrizok
felhaszr6hsa.

Az IT a fentieken nil jogosult mindazon tgyekben v6lem6nyt nyilvinitaru, amelyeket agjat
a.z IT el6 terjesztenek.

Az IT 6ves munkatene a,bpjiLr,6venk6nt legalibb egyszer iil6sezik, sziiks6g eset6n azonban
birmikor osszehivhat6. Az ii{6s szem6lyes r6szv6tellel vagy elektonikus form6ban is

lebonyolithat5. Az IT iil6s6t5l eml6keztet6 k6szriLl, amelyet az elnok ha,gy j6vi, €s azt
jovLhzgyiLst krivet6en a t6sztvev6k megkapiik. Az elnok rendelkez6se a,lapjLn, ha
jegyz6k6n1.v felv6tel6re keriil sor, el6zetesen legyz6ki5rSvvezet6t 6s k6t htelesit6t kell
egyszeti sz6tobbs6ggel megvahsztani. Az izerllii tanics megkapja az IT iiLl6s6n txgyalt, a

vonatkoz6 jogszab6lyok alapj6n kifejezettert az izemitzrtics feladat 6s hatiskor6be tartoz6
tgyeket, dont6seket tartalmaz6 kivonatos iegyz5ktin).vet.

2.2 A Kiils6 Tanicsad6 Testiilet
A kutat6kozpont munk6jit 6s feltgyelet6t - z f6rgazgat6 drint6s6t6l fiigg6en - KiiLls6

Tanicsad6 Testiilet (I{TT) timogth at1a. L|tehozisa eset6n a KTT cisszet|tel&e, tag) in k
felk6r6s6re, megbizisdta, valamint mrikcid6s6re vonatkoz6 szab6lyokat a kutat6k<izpont
kiilrin szab6lyzatb an hatitozza meg.

2.3 A kutat6ktizponti ii[6s
A kutat6kozponti kriz6let f6ruma, amelyen a kutat6kozponttal munkaviszonyban 6116

munkavillal6k logosultak r6szt venni. A kutat6kozponti iil6s feladata, hogv m6dot adjon a
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kutat6kozpont eg6sz6t 6rint6 k6rd6sek megvitatis6ra 6s - ha szii&s6ges a kutat6kozponti
kozriss6g 6llisfoglalisita.

Az iil6st a f6igazgzt6 hivja dssze 6vente legalibb egyszer, a levezet5 elnriki funkci6t a
f6igazgato, vagy az lltala itisbar- felk6rt szem6ly ttilti be.

A f6tgazgat6 az IT meghallgat6sa ut6n kutat6kozponti iiLl6st hivhat tissze minden olyan
alapvet6, a kutat6kozpont eg6sz6t 6rint5 k6rd6s megtatgyzlisiru, amelyben a

kutat6kdzponti kozoss6g v6lem6nyny vinitis6t sziiks6gesnek tat)a (p61diul jelent5s

fejleszt6sek. drszervezesek stb.).

Kutat6kozponti ii{6st kell osszehivni mrnden olyan, a tudom6nyos tev6kenys6get 6rint6
esetben, amikor a kutat6kozpont tudominyos munkakorben foglalkoztatott kutat6
munkav4llal5inak v6lem6ny6t sziiks6ges megismemi. Ebben az esetben a tudominyos
munkakcirben foglalkoztatott munkavillal6k jogosultak a k6rd6sr5l szzvzzni-. A
kutat6kozponn iiLl6s dont a VI. pontban foglaltaknak megfelel5en az eseti bizotts6gba
delegilt kutat6 szem6ly6r6l is.

Kutat6kozponti iil6s tisszehir,isit, valamely k6td6s naptendte tfiz6s6t a kutat6kozponti
kdzoss6g is kezdem6nyezheti. A kutat6kdzpont eg6sz6t 6tint6 k6rd6sek eset6n a

kutat6krizpontban foglalkoztatott munkavillal5k tobb mint fel6nek, tudominyos
k6rd6sekben a tudominyos munkakrjrben foglalkoztatott munkavillal6k tobb mint fel6nek
kezdem6nyez6s6 re a f6igazgat6 koteles a kutat6kozponti iiLl6st iisszehivni. A
kutat6kozpontr tl6sr6l jegyz5konyv k6sziil, melyet a g zzdasigl vezet6 aliirisival hitelesit.

2.4 A tudominyos int6zet 6rtekezlete
A tudominyos int6zet 6rtekezlete a kutatiisi egys6g munkaf6ruma, amelyet 6vente legalibb
egyszer ossze kell hivni. Ha a kutat6kozpont mfikod6s6nek eg6sz6t 6rinti a napirend, ebben
az esetben az ltekezlete a f6igazgzt6t is meg kell hivni. A f5rgazgat6 )elenl6t6ben keriiLl

sor az 6ves munka6rtekezlefte, amelyen a f6igazgat6 6r.6keh az e1626 6v munkij6t, ismerteu
a kutat6kozpont feladatait. A tudom6nyos nt€zethez tartoz6 mwrtkavtrllal6k )ogosultak
v61em6nyt n),ilv6nitaru az 6ket 6int6, a kutatisokkal kapcsolatos, illetve szem6lyi
k6rd6sekben: piiyiLzatok, kutatisi egyiitttnfikrid6s h,rtat6kozpontofl, illewe a tudominyos
int6zeten beliil 6s kivil, nemzetkrizi kapcsolatok alakitisa, tudominyos etedm6nyek
megielentet6se, felhasznilisa, szimitistechnikai fejleszt6s, 6s egy6b a' vezet6 akal
el5terjesztett iigyek.

3. A munkavillal6k riszviteli joga a munk6hat6 ddntdseiben
A munkavillal6kat zz NIt. )O(. fejezet6ben (Az iizemi tanics) foglalt rendelkez6sek szerint
r6szv6teli jog illeti meg a munk6ltat6 dont6seiben. A r6szv6teli jogokat a munkiltat6val
munkaviszonyban 6116 munkavillal6k nev6ben rz iltaluk kozvedeniil valasztott, a munk6ltat6
egyes, on6116 telephelyeihez kapcsol6d6 munkavillal6k l6tsz6mitol ftigg6en tzemr megbizott
vagy iizemi tan6cs (a tovibbiakban: rizemr tanics) gyakorolia. Az tzemi tanics mffkod6s6vel
kapcsolatos szabilyokat az i.izemi tanics sajit tgyrendje hatirozza meg.

V. A KUTAToKoZPONT UOX6OfSEVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZf,SEK

1. A kutat6kdzpoflt kdzfeladatai ellitisinak m6dfa
A kutat6kozpont alapit6 okiratinak megfelel5en v6gzi tev6kenys6g6t 6s kozremfkodrk az

ELKH kozfeladatainak teljesit6s6ben. A kozfeladatokon fiilmen5en azotban, az eklyett
piiyiLzttok 6s kutalisr-fejleszt6si szezt6d6sek iiltal behatirolt m6don, az apit6 okitatban
foglaltakkal cisszhangban, a f6rgazgzto hatirozza meg akttzt6kozpont feladatait, tev6kenys6g6t.
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2. Szakmai, funkcionilis kapcsolatok
Az iirryito szeri' vezet6ivel, szen'ezed egys6geivel, tovibb6 tudominvos testiileteir.el a
kapcsolatot a f6tgzgat6,6s felhatalmazisa alapjin a jelen szab6lyzatban feltiintetett feladataik

meg"-al6sitisa &dek6ben a fSrgzgato-helyettes, a gazdasigi vezet6 6s a tudominyos int6zetek

igazgatoi tat1,iJr.. A f6igazgato ennek megfelel6e r szz.b yozhatla a kapcsolattart6s tendi6t.

3. A kutatdkdzpont kdpuiselete
A kutat6k<izpont iltalinos k6pviselet6te a f6rgazgat6 jogosult, akr e iogkot6t l,Italar.oszn
meghz.tirozott, illet6leg egyedi esetekben, lllardo vagy ideiglenes jelleglel itruhizhaqa. A
jogkorok atrohizits:- tisban, a jogkor, zz id6tartrm, az ellitando feladat pontos megjeltil6s6vel,
a k6pviseleti iog terjedelrn6nek meghatatozisLval toft6nik. A f6igzzgat6 a kritelezetts6gvillalisi
6s k6pviseleti jogain ak i:lnthi,zi,sit bitrmikor megsziintetled..

Valamennvi, a kutat6kcizpont, ragy annak szervezed egys6geit 6nnt5 mrnden olyan uat
6n 6nyess6g6hez, amel,v p6nztgv-i kdtelezetts6gv6llalist tartalmaz, a gazdzsitgs vezet6, Y^gy a,z

iltala megjekilt szem6ly p6nziigyi ellenjegyz6se sztks6ges.

4. Bels6 ininyittis, szabilyzatok
A kutat6kozpont tev6kenys6g6t jogszabilyok, ir6nlt6 szervi rendelkez6sek, a ielen szab6lyzat, a

kutat6krizpont b els6 sztb lyzati 6s f6rgazgat6i tettdelkez6sek (utasltisok) szabilyozzik.

Utasit6sok kiadisira akkor keriil so \ha azt jogsztbily, iiLrryit6 szervi rendelkez6s el6iria, illetve
kutat6krizponti 6rdekb6l a f6igazgat6 azt sziks6gesnek it6li.

A kutat6kcizpont f6tgazgatol|nak kotelezetts6ge 
^z 

egyes szervezeti egys6gek tgyrendj6nek
kiadisa 6s azok naprak6szs6g6nek biztosirisa.

Az ELKH Titkircig, mint irinyit o szew 6kal zz al{bbi cirgykorokben kiadott keretszabilyozis
rendelkez6seit a kutat6k<izpont maglra n6zve kotelez6nek fogadja el:

a) bels6 ellen6tz6si k6zikrinyv;
b) szelleminrlajdon-kezel6si szzbzlyzat;
c) informaokai szabAlyzat;
d) kommunikic i6s szrbilyzat.

leler szab lyzat mell6klet6t k6 pezik az alibbiak;
- Kutat6kozpont szervezeti fel6pit6s6nek 6brija, organoglam (1. szimri mell6klet)

- Ivlunkdltat6i jogok gvakorlisinak rendje (2. szimri mell6klet)

A f6igazgato az SZMSZ mell6klet6t nem k6pez6, a szelezet mik<id6si folyamatait leir6,

feladatokat 6s felel5ss6gi szabilyokat meghataroz6 uasilisokat adhat kr, mel,vek feliiLh-izsgilaa

a jogszabi\i komyezet viltozisakor kotelez5.

5. A munkauiszonnyal kapcsolatos kdvetelmdnyek

5.1 Foglalkoztatrisi ktivetelm6nyek
A tudorrrinyos 6s nem tudom6nyos munkakritben fogl.alkoztatott munkav6llal6k eset6ben

egyarint a kutat6krizponti ktivetelm6nyrendszerben az adott munkakore el5irt
kovetelm6nyek az iinyad6k.

A gzdasigi vezet6nek, az 6rv6nyesit6si feladatokat ell6t6 szem6lynek, valamint a

kotelezetts6gvillalis 6s az utalviny p6nziigyi ellenjegyz6s6re feljogositott szem6lynek az

illamhizartAsr6| sz6l6 torv6ny v6grehajdsir6l sz6l5 368/2011. (XII.31.) Korm.tendelet (a

tov6bbiakban: Avr.) rendelkez6seinek megfelel5 k6pzetts6gget 6s v6gzetts6ggel kell
rendelkeznie.
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5.2 A munkavrillal6kkal szemben temasztott Sltalinos ktivetekn6nyek
A kutat6krizpont valamennyi munkavillal6ja koteles az N'It. I. fejezet6ben nevesitett
6ltal6nos magatartAskdvetelm6nyeket betattani, valamint az N'It.-ben nevesitett ilalinos,
munlavillal6i kotelezetts6geinek eleget tenni. Ezen oilmen5en koteles tov6bb6:

a) a kutat6kozpont, valamint az ELKH szakmai 6s g zd^sag) himev6t legjobb tud6sa
szerint 6s kifog6stalan magatatt6ssal meg6dzni;

b) a munkavillrl6kkal szemben timasztott 6s a munkakrjnil<hoz tgazodo, iltdlnosan
elvS,rhrt6 etkolcsi szabilyoknak megfelel6 magatartist tanisitani;

c) a kutat6kozpont 6tdekeit 6rv6nyesiteni a torv6nyess6g keretei krizritt;
d) v6gzetts6g6nek, szakmai gyakodatinak 6s a munkiltat6ni.l szerzett ismereteinek

alkaltlnrzisLval a legjobb tudisa szerint eliirni, 6s ezzel biztositant a r6bizott feladatok
siker6t 6s etedm6nyess6g6t;

e) feladatait a koz6rdek figvelembev6tel6vel ellitni;
$ a tudominyos c6lok megval6sitisa 6rdek6ben ismereteit tor.6bbfejleszteni;

d a j6 erk<ilcs 6s a tudominyos etika iltalinos elismert szabi.lyait megtartan! a

kutat5kozponn munkav6llai6kkal szemben timasztott etikar szabilyoknak megfelel6
magataftist tan(sitani.

A kutat6kozpont tudominyos munkaktirt bettilt6 munkavillal6i kotelesek kiilon<isen:

a) az MTA Tudominyetilar k6dexe 6s a nrdominyteriilere ir6nyad6 esedeges tov6bbi
etikai szab6lyozlsok 6s az ELI{H mrikod6si alapelvei elvLrAszitak megfelel6n
tev6kenykedni;

b) ?z ELKH Titkirsig szen'ezed egys6geivel, 6s m6s
kutat6int6zetekkel/kutat6kozpontokkal fenntartott kapcsolatokat er5siteni;

c) a tudominyos krivetelm6nyrendszet figyelembev6tel6vel tudominyos tev6kenys6get
folytami, tudominyos tev6kenys6giik eredm6nyeit publikilni 6s a publikici6s
tev6kenys6gik sorin a kutat6ktizpont szellemi tulajdon kezel6s6re vonatkoz6
s zabily zatit b e tartzri;

d) szakmai munk6jukr6l 6vente legalibb egyszer beszimolni az lgazgat6rak, felhivisra
egy-egy t6ma kutatisinak el6rehalad6s6r6l 6v krizben is )elent6st tenni;

e) tudom6nymetriar adatok gyrijt6s6hez, kozzltltel6hez a sziiks6ges informici6kat
6tadni.

5.3 Yagyonnyilatkozat-t6teli ktitelezetts6ggel bettilthet6 munkaktiriik
Az egyes vagyonnyilatkozat-t6teli kritelezets6gekr6lsz6l6 2007 .6vi CLII. torv6ny 3.$ (3)(e)
albekezd6se apiitn vagyotrryiztkozatra ktitelezett az a k6zszolgilatban nem 6116 szem6ly,
aki - rinill6an vagy testiiLlet tagjak6nt - a kutat6k<izpont k<ilts6gvet6s6befl szerepl6 valamely
kolts6gvet6si vagy egy6b p6nzeszkrizok felett rendelkezik, javaslan6telre, dont6sre, illetve
ellen6z6sre jogosult.

A kutat6kozpontban ielen szrb6lyztt kiadisakor vagyonnyilatkozat-t6telre kdtelezeft
szem6lyek:

- a f6tgazgat6;

- a f5igazgat6-he\ettes;

- a gazdasigS vezet6;

- a bels5 elien6r;

- a tudorrrinyos nt6zet tgazgat6ia;

- a, kozbeszerz6si eljir6s sor6n javaslatt6telre, d<int6sre, vagy ellen6rz6sre iogosult
szem6lyek.
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5.4 A munkav6gz6s iltal:inos szabhlyai
A kutat6kozpont munkav6llal6rr ak 1ogillisiLt, feladatart 6s tz ehhez kapcsol6d6 hatiskort,
dont6si jogkrirt 6s felel6ss6get vona*oz6 iogszabh$ok (els5sorban a tudominyos I{FI.tv.,
illen'e az Mt.), a kutattikcizpont egy6b sztbityzati, vezet6i utasit6sai,6s a munkakiiti
leitis tartabnazza.

A kutat5kozpontban a tudominyos munkaktitben - a kutat6si infrastrukturihoz kotott
(els6sorban m6r6si megfigyel6si) feladatok jelleg6b6l kcivetkez6en a munkahelyen
toltend6 id6 tartama heti 5 teljes munkanap. A munkahelyen trjltend5 munkaid6ben
ton6n6 munkav6gz6s egyes saj6tos szabily t, a munkaid6 beosztist (azaz 

^
munkarendet) 6s a munkaid6-nylvdrttnis szabilyzit f6lgazgat6i utasitis szabilyozzz

VI. A KUTAToKdZPONT VEZEToINEKJOGALLASA, FELADAT- ES
HATASKORE

1. A fdigazgatt5

l.l Jogillisa
A KFI tv. 6rtelm6ben az ELKH Tidcfusig Ir6nft6 Testii{ete meghat6rozza a f6$zzgat6i
munkakrir bettilt6s6t szolgil6 nSalvinos pllyizztt felhivis tartalm6t 6s megvilasztja a

kutat6helyek vez et6it az alibbitk szentt:

Az ELKH mrikod6si alapelveinek V. pontia a\apjirt tz ELKH Ir6n1.it6 Testiilete a

f6igazgatoi pdlyitzat elbGiiiLsiLta egy h6rom tagri eseti bizottsigot k6r fel. Az eseti bizottsig
tagiai a kiivetkez6 szem6lyek:

- a Tudominyos Tanics illet6kes szakteriileti koll6giuma 6ltal jelcilt szem6ly,

- -a kutat6hely iiltal delegilt kutat5 (a delegiJis szabilyait 1sd. alibb),
- -az ELI(H elnoke 6lta1 kijelolt szem6ly.

Az ELKH f6tttk6ra az eseti bizottsigban an6cskozisi ioggal vesz r6szt.

A CSFK eltal tttrt6n6 delegril6s szab{ly^i a ktivetkez6k:
A f6rgazgat6 az Ir6nft6 Testrilet pllyizatt kiitisit kovet6 15 napon belii{ osszehivja a 2.3.

pontban nevesitett kutat6kozpont iil6s6t. A meghiv6ban foglalt m6don valamennyi
munkav6lla16 jogosult a kutat6hely iltal delegilt, MTA doktota cimmel vagy tagsiggal
rendelkez6 kutat6 szem6ly6re irisban javaslatot tenni. A kutat6kozpont iil6s6n valamennyi
jelen 16v5 munkavillal6 iogosult az MTA doktom cimmel vagy tags6ggal tendelkez6,
deleg6lt kutat6 szem6ly6re eW szav^z tot leadni. A CSFK azt a kutat6t delegilja az eseti

bizottsigba, aki a legtobb sz^vaz^tot kapta. A sztvzzLs titkos, annak eredm6ny6t a

szavazatszLmlilo bizottsig jegyz6konyvben illapitja meg. A szavtzatszimbJ6 bizottsig
tagai a f6rgtzgat6, a munkiltat6 gazdasig1 yezet6je, az izemi tanics elnoke, illetve a

s z aks z ew ezet 6ltal delegilt s zem6ly.

Az eseti bizottsig a pilyin6k szem6lyes meghalJgatisa alapjin tangsorolva jelent6st tesz az

Ir6nft6 TesttiLletnek. Az Irinyit6 TestiiLlet titkos szavazis l6;t16r, hat6tozrtban dont a

kutat6hely-vezet 6 sz emlly 6i).

1,+

A f6igazgat6 t szavazds eredm6nyet6i az Irinlllt6 Testiiletet t szrazis etedm6ny6t6l
k6sziiit jegyz6konyv misolalinak megkiiLld6s6vel tij€koztztla.



A f6tgzzgat6 megvilasztasira vonatkoz6 r6szletes szabilyokr6l az ELKH mdkod6si
alapelveit tattalmaz6 dokumentum rendelkezik.
A f6tgazgt6 munlaviszonyban a kutat6kozponttal dll, felette a munkiltat6i jogokat u
ELKH Ti&irsiginak elnoke gyakorolja.

A f6$azgat6, mint a kolts6gvet6si szerv vezet6je a l<r::.zt6intlzet tgyeiben a vonatkoz6
jogszab6lyok 6s az ir.irtyit6 szer tendelkez6seinek ketetei kozritt on6ll6an 6s egy6ni
felei6ss6ggel dont.

A f6tgazgt6 sajit hat6skrirben az al6bbi jogkoroket gyakorolja:

a) kutat6kozpont 6ltalinos 6s teljes k6pviselete;
b) rendelkez6s a kutat6kiizpont el6i|nyzati (6s sa)it bev6telei) felett;
c) kiadminyoz6si jog gyakotl6sa a kutat6k<izpontot 6rint6 valamennyi iigyben;
d) dtint6s a kutat6krizpontot 6rint6 elwi, tudominlpoLtikai 6s tudominyos

k6td6sekben;
e) dcint6s a kutat6kcizpont 6ltalhaszrilt (tulajdonolt) vagyon vonatlozisiban;
! kutat6kozponti t6szv6te1 vi1la14 sa kiemelt kutat6si feladatokban;

d a kutat6kozponti kutat6i krizoss6g feileszt6si i6ny6na.k megh*xoz6sa;
h) a kutat6kozpont hum6flpolitrkai munkiiinak ir6rryitisa;
i) )avaslatt6tel a kutat6kozponti munkavillal6k kittntet6s6re;
j) a kutat6kozpont hazai 6s kiiLlfoldi kapcsolatainak ir6nyitisa;
k) a kutat6kdzpont terveinek v6gleges kralakitisa;
l) min6sitett iratok kezel6se;
m) a kutat5kozponti id6szaki kiadvinyok eset6ben rendelkezik az alapit6t megrllet6

jogokt6l.

1.2 Feladat- 6s hatfsktite, a hatesktir6k gyakorlis6nak m6dja
a) kapcsolattartis az ELKH Ti&6rs6g megbizott vezet6ivel, az ELKH Titk6rsiggal;
b) a kutat6kcizpont kutatisi feladatainak meghatirozi,sa, f5 c6lkitriz6seinek,

tudominyos koncepci6i6nak, beszimol6inak el6k6szlt6se, ellen6rz6s e, j6vlhrgylsa;
c) a kutat6kozport arryagi, eszkozeinek 6s l6tsz6m6nak a tervezett kutatisi

tev6kenys6ghez igazod6 felosztisa, a tudominyos int6zetek gazgat6t javaslatinak
ismetet6ben;

d) a tanicsad6 testiiietek tagjainak felk&6se 6s visszahiv6sa;
e) a szervezeti egys6gek mfikrid6s6nek koordrnil6sa, tzokvezet6i :6q6ry
1) a kutat6kozpontimunkavillal6k szakmai fej16d6s6nek el6segit6se;

d az tnt6.zetek kutat6si irinlwon Lrzk j6vihagyisa 6s m6dositisa a, tan6,csad,6

testiiletek v6lem6ny6nek meghallgatislval;
h) a kutat6kozpont szervezeti 6s mfikrid6si szabilyzttarak elk6szit6se, 6s i6vihagy6sra

az i;.intyit6 szen' el6 terjeszt6se;
i) a kutat6kozpont tel)eskorfi k6pviselete;
j) u kutat6kozpont hazai 6s Li.ilfdldi szervezetekkel, szem6lyekkel val5

kapcsolattartis6n ak megha,tLrozi,sa, meghiv6levelek kiadisa;
k) a kutat6kcizpont eg6sz6t 6rint6 tudom6nyos, gazdas6gi, mffszaki inform6ci6

hirkozl5 6s egy6b szervek sz6mAra tott6n6 kcizl6s6nek engedllyez6se;
1) kutatisi 6s egyiittmfkod6si szerz6d6sek megkot6se;
m) a tudominyos kutatishoz kapcsol6d6 szo\gpJat6i szez6d6skrit6si iogok

tudominyos itt6zettgazgat6l<hoz tott6r6 deleg6lis a;

n) a kutat6krizponti huminpolitikai munka iu:inytisa, a szem6lyl mm6sit6ste
kotelezettek kot6nek a meghatirozlsa 6s az ezzelkapcsolatos feladatok elli.tisa;

o) munk6ltat6i jogok gyakorlisa a 2. szimfi mell6Hetben meghatirozottak szerint;
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p) kritelezetts6gv6llalisi 6s utalvinyoz6si iogkrit gyakorlisa a kutat6krizpont
gaz dLlko disi s zab ily zatib ut fo glaltak szednt;

d a kutat6k<izpont munkarendj6nek meghatatoz6sz, a munkafegyelem betart6sinak
biztositisa;

r) t gazdas6tgs tervek szakmai megalapozottsig6nak, a szz.kr,:,z;i tervek gazdasigos
v6gehaitis6nak, a m6tleg k6szit6s6nek 6.s a leltirozisi kotelezetts6g teliesit6s6nek

feltgyelete;
s) a szerz6d6ses kdtelezetts6gek teljesit6s6nek biztositisa;
t) az IT munlcilfuiak ir.iLr:rl'rtisa, javaslatainak hasznositisa;

") a munkavillal6k kozoss6g6t megrllet6 jogok 6rv6nyre j\ttatas :

") a f5igzzgat6-helyettes, 
^z 

iglzg t6k a gazdasig1 vezet6 6s a bels6 ellen6t ktizveden
iinyititsr;

w) a szimilistechnikai koordinitor 6s a kutat6kozponti kon;,wtirvezet6 felk6t6se,

krizveden t6nftisa;
, a min6s6gellen6rz6si rendszer kialakit6sa 6s mrikodtet6se;
y) a bels6 ellen6rz6s kralakitis6r6l 6s mfkod6s6hez sziiks6ges fortisok brztosit6sit6l

gondoskodis;
z) a bels6 6s kiils6 ellen6tz6sek meg6llapitisainak, 6szrev6teleinek, javaslatainak

figyelembev6tele 6s be6pit6se a tev6kenys6gbe, a szewezeiegys6g-vezet6k
bevon6sival;

aa) z kockizrn t6nyez6k figyelembev6tel6vei kockizatelemz6s elv6gz6se (v6geztet6se)

6s kock6zatl<ez el6si rendszer mfik<idtet6se;
bb) a kutat6kcizpont bels6 konffollrendszet6nek kralakitisa, mfikodtet6se 6s fejleszt6se;

cc) az ra <ezel€s tendj6nek meghatlroz{sa 6s szabilyszeris6g6nek feliigyelete;
dd) min5sitett, illetve egy6b v6dett adatokr6l, a szem6lyes adatok6l 6s az rizleti titok

v6delm6r6[ val6 gondoskodis;
ee) a kutat6kozpont bels6 szzbilyz*a:na,kkiadisz;
fl az ngata:ahasznilattal, az tng6 vagyonnal, a szellemi tulaidonnal va16 gazdilkodis

megszervez6se, a vagvonv6delem bbtosit{sa;
gg) a kozbeszerz6sekr5l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny el5itisai a,lap1in a

k<izbeszetz6si eljiris 6rt6kel6se sorin hozott dont6s 6s az egyes ellitisi
cselekm6nyek, z szerz6d1s megkot6se tekintet6ben a verseny tisztasdg6nak, iletve
nyilvinoss6ginak 6s az es6lyegyenl6s6g biztositisa az a16t1attev6k szirr.irz;

hh) az informici6s rinrendelkez6si j ogt6l 6s az nfornici6szabadsigt6l sz6l6 2011, . 6i
CXII. trirv6nyben meghatirozott koz6rdeki adatok pontos, naprak6sz 6s

folyamatos kozz6t€tele ;
fil) mindazok az iigyek, amelyeket jogszab6ly, bels6 szabLlyzzt, kinyit6 szer,r

rendelkez6s feladatkor6be utal.

L3 Helyettesitds6nekrendje
A f6igazgat6t tivoll6te, illetr.'e akad6ll.oztatisa eset6n, hz z f6rgazgat6 vagv a fejezetet
iinyit6 szen- vezet5ie mrisk6flt nem rendelkezik, iltalinos jelleggel a f6tgazgat6 helyettes

helyettesiu. A f6igazgat6t - annak ktlon ir6sbeli tendelkez6se szerint - tudom6nyos
k6rd6sben a szakteriiletileg illet6kes tudominyos int6zetigazgat6 is helyettesitheti.

L4 Felel6ss6ge
A f6igazgxo a vonatkoz6 jogs zabllyokbar foglaltak szennt felel5s kiilondsen:
a) az BLKII Titlcirs6ggal 6s a Magyat Tudorninyos Akad6mi6val val6 kapcsolattartis

z v^fiala,nsaga|fti
b) a kutat6kozpont tudominyos c6lkitffz6serneka meghttiroz6,s5,6.rt;

c) a kutat6kozportt szelezet6nek 6s m{kod6si rendj6nek a megfelel6 kiu.lakititsi6rtl'
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d) a bels6 kontollrendszer megszervez6s66t 6s hat6kony mffk<idtet6s66rt, a bels6
ellen6rz6si feladatokat ell6t5 munkav6llal6 szervezed 6s funkcionilis
ftiggeden seg6nek biztosirisi6rt:
az alxendek vezet6k 6s munkav6llal6k munkij6nak megfelel6 uinylrtisi&t 6s

ellel6tz6s66rt;
gzdasig; vonatkozdst int6zked6sei6rt 6s a, gazdasS,gl vezet6 munkii6nak
ellen5rz6s66rt;
a min6s6gellen6tz6si rendszer mfikodtet6s66t;
a kutat5kiizpont szeryezetl 6s miikod6si szabllyzatanak, kcitelez6en e16ftt
szab6lyzatainak, totlbbd t kutat6krizpont mfkod6s6t segit6 egy6b szabllyzztoknak
6s rendelkez6seknek a naptak6szs6g66rt;
a szervezeti egys6gek kozotti munkamegosztis6rt;
a kutat6kozponti kiadv6nyok meg;elentet6s66t;
a kutat6kozpontr 6s kutat6kozpont iltal haszn6lt idegen tulajdonii vagyon
v6deim66rt;
a jogszab6lyokbar 4s az ir.itnyit6 szerri rendelkez6sekben foglaltak betattisi6rt 6s

betartat5,s6.6rt.

I
0

c)
h)

D

D
k)

D

1.5 Ellen6tz6sikdtelezetts6ge
A f6tgazgat6 kdteiezetts6ge a kutat6krizpont eg6sze mrikod6s6nek folyamatos ellen6z6se,
ennek krir6ben egytttesen keli vizsg6lnia a kutat6kozpont tudom6nyos €s gazdxigS
tev6kenys6g6t. A fSigazgat6 ellen6rz6si fur*ci6jit az al6bbiak szednt gyakotolia:

a,) iAryitisi feladatainak tel)esit6se 6s drint6seinek el6k6szit6se sorin el6zetes
t6j6koz6dissal;

b) ielent6sek 6s adatok tendszetes bek6r6s6vei;
c) t szewez"ett egys6gek vezet6inek 6s a ktizveden iinyitisa 215, artoz6 munkavillal6k

rendszeres b eszittoltztzs|va,l;
d) sziiks6ges esetben bels6 ellen6rz6s rit)in.

1.6 A fSigazgrt6 a munkavillal6k ktiztiss6g6vel ttirt6n6 egyiittmriktid6se sotrin
meghallgatja, 6s dont6sein6l m6tlegeli a beosztott vezet6k v6lem6ny6t;

biztositja a reprezentativ szakszervezet 6s az tzemi tanics torv6ny iltal b;tositott
jogainak glakorlisihoz sziiks6ges rnt6zm6nyi felt6teleit.

2.1 JoghllAsa
A f6tgazgzt6 helyettes szem6ly6r6l a f6tgazgt6 jogosult donteni. A f6igazgat6-helyettes a

kutat6kozponttal il1 munkawiszonyb an, feladata;Lt az Mt.208.$ (1) bekezd6s6ben nevesitett
vezet6 6llisir munkavlllal6klrtliqa e1, felette a munkiltat6i jogokat a f6rgazgat6 gyakorol1a,.

Atnrhizott jogkorok tekintet6ben feladatarnak ellitisa sorin folyamatosan egynttrnfkodik
a tudomi.nyos nt€zeagazgat6l<kal 6s a gtzdasiryp yezet6vel- Az Lttshdzott jogkorben tett
int6zked6seir5l a f6rgazgat6t folyzmatosan kdteles tAjikoztatn.

Amennyiben a f6igazgat6-helyettes tev6kenys6g6ben tart6san, 30 napot meghalad6an
akadilyozta*a van, y^gy ezen munkakrir nincsen betriltve, a f6igazgzt6 6ltal irisban kiielolt
tudominyos nt|zet tgazga:t6p liry el a f6tgzgat6-helyettesi feladatokat.

"t1
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2.2 Feladat- 6s hat6sktire, a hat6sktirtik gyakorl6s6nak m6dja
a) a t6tgazgat6 annak tivoll6t6ben - iltalinos iigyekben tort6n6 k6pviselete 6s

helyettesit6se;
b) krizremfktid6s a kutat6krizpont tudominyos c6ljainak, kutatisi irinyainak 6s

koncepci6rnak kialakit6siban;
c) a tudominyos kutatist 6tint6 igyek f6igzzgat6i dont6sre el5k6szit6se;
d) a kutatisi egys6gek kutatisi munk6jinak, a kutatisi tervek megval6sitisina\ illen-e

v6grehajtisinak osszehangolisa 6s ellen6rz6se;
e) a kutat6kozpont nemzetkozi kapcsolataival risszeftigg6 szervezlsi feladatok

koordiniiisa;
f) a kutat6kozpont tudom6nyos min5s6gbiztosit6si tev6kenys6g6nek koordin6l6sa;
g) a szakmai kovetelm6nyrendszer ktalakitaslr'a,k az e16k6szit6se 6s szewez6se;
h) a kutat6krizpont, L kutatisi egys6gek hazai 6s nemzetkcizi kapcsolatainak

kezdem6nyez6se 6s segit6se kutat6helyekkel, egyetemekkel gazdilkod6
szerwezetekkel;

i) besz6molis a f6igazgat6rak az t:.itryitisa, ali rcndelt feladatok illis6r6l;
j) hazi 6s kiiLlfttldi int6zm6nyekkel kutacisi t6m6jir egyezm6nyek, megiilapodisok

megkcit6s6nek el6segit6se;
k) a tudominyos tervek teljesit6s6hez sztks6ges p6nz- 6s t6tgy eszkozcik feloszt6s6ban

6s azok v6gtehajtdsiban tottin6 ftszrr€tel..
1) r6szv6tel a f6tgazgato dont6seinek el6k6szit6s6ben 6s v6gehajtis6ban;
m) a kutat6kozpoflt iogszabilyokban, idnyit6 szewi tendelkez6sekben 6s a jelen

szabilyzatban foglaltak szerinti mtkod6s6nek el6segit6se;
n) az 1'1, 

^ 
tanicsad6 testiiletr tl6sek 6s a kutat6krizponti iil6sek el6k6szit6s6nek 6s

lebonyolitis6nak brztositisa;
o) gondoskod6s a kutat6k6zpont megjelenit6s6r6l az intemeten;
p) el)6r minden olyan iigyben, amelyet jogszab6ly, bels6 sza,b6lyzat, az i6rryit6 szerv

rendelkez6se, vagy f6tgazgt6i tzsitis a feladatkor6be utal;

d eliit minden egy6b, a kutat5kozpont mrikod6s6vel kapcsolatban dbizott feladatot

2.3 Helyettesit6s6nekrendje
A f6igazgat6-helyettes helyettesit6s 616l a, f6rgazgt6 gondoskodik

2.4 Felel6ss6ge
A f6tgzgat6-helyettes a vonatkoz6 jogszabilyok szerint felel kritelezetts6geinek
teljesit6s66rt; z f6tgazgzt6 eseti feladatszabisainak v6grehajt6s66rt.

3. Gazdasigi vezetd

3.L loghllflsa-
A gazdas6gi 'i,ezet6 ^z 

Mt. 208.\ (1) bekezd6s6ben nevesitett, vezet6 6ll si munkavillal5,
aki munkakot6t az ELKH mfikod6si alapeivei 6rtelm6ben legfeliebb 5 6ves, hatirozott
id6tartamra tolti be.

A gazdasLg; \,ezet6t a.z ELKH elnoke sajit hat6skritben pily6ztatla jogszabilyban
meghat6rozott v6gzetts6gi, szakk6pzetts6gi 6s gyakotlati felt6teiek alapjin. A gzzdzsigl
vezet6 szem61y6r6l az ELKH elnoke drint, a munkiltat6i jogkriroket az ELKH elnoke 6s a

kutat6hely vezet5ie megosztottan gyakotolja az ilJamhiztanisi jogszabitlyok alap)6n k6sziiLlt

ktiLlon elnriki halitoza:tbar, foglaltak szerint.

A gzzdasigl vezet6 
^z 

iltala ell6tott feladatok tekintet6ben - folyamatos besz6mol6si
kcitelezetts6ggel - a f6igzzgzt6 helyettese, az l'[ tagSa, a, Gazdas6gp lgazgat6slg \rezet6ie.
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Feladatait a kutat6kozpont f6tgzgatojiLtak kozveden vezet6se 6s ellen6z6se mellett l6tia

e1.

19

3.2 Feladat- 6s hatisktire, a hatisktirtik gyakodrlsrinak m6dja
a) a kutat6kozpont feladatainak eredm6nyes 6s gazdasigos megoldis6hoz sztksdges

gazd6lkod6si felt6telek ni,rcgha;tlrozisz 6s a biztositisuk 6rdek6ben el6irt int6zked6sek

megt6tele;
b) a kutat6kozpont mfikod6se sorit a gazdikod6si, p6nztgyr 6s muntaiigyi feladatokkal

kapcsolatos jogszabilyokban, irinft6 szewi rendelkez6sekben foglalt el6irisok
6rv6nyesit6se, a v€gehajtAs ellen6z6se;

c) a GzzdasAg1 lgazgat6s6g munkijinak kcizvetlen ir6nyitisa 6s ellen6rz6se;
d) a kutat6kcizpont kolts6gvet6si ter6nek elk6szit6se;

e) kozremfikod6s a kutat6kozpont beruhizisi, felujitisi terveinek elk6szit6s6ben;

! a kcilts6gvet6s v6grehajt6s6nak 6rdek6ben a p6nziigyi fegyelem betartisa 6s betxtatAsa,
a p6nztgyi kritelezetts6gek teljesit6se, a kcivetel6sek 6n 6nyesit6se;

g) a kutat6krizpont tulajdon6ban 6s hasznibtiban l6v6 vagyon v6delme, a drz 6.s

balesetv6delmr 6v6rendszab6lyok beartis|hoz sziiks6ges felt6telek brztosit6sa;

h) a p6rz- 6s tiirgyr eszkozokkel val6 gzdilkodis;
i) a szem6\i juttatasok el6i|ryzatival 6s a munkaer5vel val6 gazdilkodis;
j) a szimviteli rend 6s tz ezzel kapcsolatos szimwiteli politrla loalakitisa 6s mfikcidtet6se;
k) a bizonylati rend 6s a bizonylati fegyelem megszervez6se;

l) az el6irt nfotmici6s adatszolgiltat6sok @esz6mol6k) tisszeillit6sa;
m) r6szv6tel a t6vlau 6s koz6ptivri kutatrisi tervek, valamint pilyinztok p€rvtgyi t6sz6nek

osszeillitisiban;
n) a kutat6kozponi elSiiryzat-m6dosilisokkal, itcsoportositisokkal kapcsolatos

feladatok ellit6sa;
o) rendszeres adztszo\g4ltatis a kutat6kozpont szewezetf egys6gelnek a tendelkez6siikre

ill6 p6nztgyi keretek felhasznilisir6l;
p) az ellen6rz6sek sotin ttpaszt tak alapi6n int6zked6s, a f6rgazgat6v egyezteftq'

d a p6nziigyi, gazdasigi )ellegri szzbllyzatok j6vihtgyisra el6k6szit6se;

r) az id6kozi m6rlegjelent6shez, az elemi l.olts6gvet6si besz6mol6hoz,valamint az ELKH
Ti&6tsig vtgy rr,ls kiils6 szerv (N,{AK, KSH, TB, MNB, NAV stb.) i/r.al el6itt
gazdasitg1 vonatkozist egy6b adatszolg6ltatisokhoz (p1. kolts6gvet6sekhez,
tobblettimogatis ig6nyl6s6hez, statisztikai jelent6sekhez stb.) szii&s6ges tervezetek
hztArtd6re tort6n6 elk6szit6se, r6szv6tel a kutat6kozpont egys6ges kolts6gvet6si
feladataiban;

s) a f6igazgat6 felk6t6s6re javaslatt6tel z Gzzdaslgl lgazgat6sig fel6pit6s6nek
ki akit6sira;

t) a GzzdasigS Igazgat6sig iig.vrendj6nek elk6szit6se;

u) az i6nyit6 szen, iltal v6.gzett eller6tzlsekhez 6s a kutat6kdzpont f6tgazgat6la lltal
elrendelt bels6 ellen6rz6sekhez segits6gnytit6s, a sziiks6ges bizonylatok, iratok
el5k6szit6se 6s tendelkez6se bocs6tisa;

v) gondoskodis ar5l, hogy a kutat6kozpont z Magyar A[ammal, hitelez6ivel, egy6b

szervekkel, valamint a hitelint6zetekkel szemben fennill6 kritelezetts6geit hiinytalanul
6s id6ben teljesitse, tovibb| a fenn6ll6 kcitelezetts6g teljesit6s6re megfelel6 fedezet
6.lljon rendelkez6ste;

w) gondoskodis arr61, hogy a kutat6kozpont munkav6llal6i t6sz€re jfu6 munkab6rek
szimfe)t6se, 6tutal6sa pontosan 6s hat6tid6ben megttirt6njen:

, a MAK-kal val6 naprak6sz egytttmrikcid6s 6s a kapcsolattart6s biztosit6sa.



3.3 Jogktire
a) a kutat6kozpont gazdasigi, munkaiigy, j6l6ti tgyeiben az iinyito szerv, hat6sigok,

mis szen'ek 6s maginszem6lyek el6tti k6pviselet6nek ell6tisa;
b) a kutat6kozpont sz{mvitel6nek alapjiul szolgil6 brzonylatok kiillitisinak tendi6re 6s

ez ezzel kapcsolatos tg1'r'itelre vonatloz6an a kutat6kozpont eg6sz6t 6nnt5
int6zked6seket tehet; a kozveden ir inyiasa ali nem tartoz6 szervezed egys6gek vezet5i
e krirbe tartoz6 int6zked6seket csak el5zetes hozzijinlTsixal tehemek.

A Gazdzsirg1 lgazgat6sig vezet6i6nek p6nziigyi ellen)egyz6se sziiks6ges mrnden, a

vonatkoz6 illamhinttrtAsi jogszabilyban meghatirozott okirat kiillitisihoz: igy az olyan
okrrat kiillitlsihoz, amely a kutat6kdzpont j6v6hagyott ten'eiben, el6k|nyzatiban
(mrikod6si 6s felhalmoz6si el6kinyzat) md6v5 kritelezetts6g villalisa, tovibb6, a

kutat6kozpont jovithtgyott terveiben nem szetepl6 feladatok kolts6gernek visel6s6re

vonatkozik, valamint a kutat6kozpont tirgyi eszkcizeinek 6tadisdhoz, lewe 6rt6kesit6s6hez

kapcso16dik.

A gazdxiglvezet6 vagy zz tala nisban kiielolt munkavillal6 p6nziigyi elleniegyz6se n6lkii.Ll

a kutat6kdzpontot terhel6, gzzdrsirgp kihalisri kotelezetts6g nem villalhat6, kovetel6s nem

fuhat6 e16, 6s gazdasigi krhatissal jfuo, ralamtnt a kutat6ktizpont kezel6s6ben l6v6
eszkozoket 6rint5 rnt6zked6s nem tehet6.

A kutat6krizpont munkar'6llal6inak alkalmazisa, alkalmazLs\ felt6teleik modositisa 6s

munkaviszonyinak megsziintet6se el5tt a fedezet tendelkez6sre ill6sir6l a gazdasigSvezet6

v6lem6ny6t ki kell k6mi, illetve a k6rd6sekhez iavaslatot tehet.

Munkiltat6i jogok gyakodisdval kapcsolatos iogkrir6t a 2. szimfi melliHet,
kotelezetts6gvillalisi, p6nztgyi ellenjegyz6si, wtalvinyozLst 6s szakmai teliesit6s tgazolisi
jogkor6t kiilon szabilyzat tartabnazzz.

3.4 Helyettesitds6nekrendje
A gazdasAg1 vezet6 itmeneti l,agy tart6s akadllyoztattsa eset6n a kutat6kozpont
f6rgazgat6jimk kezdem6nyez6s6te 6s szem6lyi iavaslztz alaplin az ELKH elnrike

gondoskodik helyettesit6s6r6l, a grzdzsigS vezet5i 6ll6shely megitesed6se eset6n annak

bet<ilt6s6r61. AkadAlvo.ztatzsr eset6n vagy az iilishely betolt6s6ig tart6 iuneneti id6szakra

az ELKH elniike az Avr. vonatkoz6 rendelkez6s6ben foglaltaknak megfelel5 v6gzetts6gri

munkavillal6t jelol ki a gazdasigi vezet6i fela&tok elltisirz.

3.5 Felel6ss6ge
A gazdxig1 vezet6 felel6s a kutat6kozpont pir,z:iJrgyi-gz'zdasiryS. ezen beliil kii{<in6sen a

tervez6si, r6gehajrisi, beszimolisi, konp'r,'ezet6si 6s megharirozott ellen6z6si
feladatainak ell"6tisi6rt, len'e a fenti pontokban meghatirozott feladatok iogszabilyoknak
megfelel5 elbasi€rt. Felel6ss6ge nem 6rinti t f6igazgat6, igtzgat6 6s az egyes iigyek6n
felel6s munkavillal6k felel5ss6g6t . A gazdas6g1 vezet6 a 1eler szabLlyzatban nem emlitett
feladatainak, jogainak 6s hariskor6nek, valamint felel6ss6g6nek vonatkozisiban az Avr.-
ben foglaltak az irinyad6k.

3.6 Ellen6rz6siktitelezetts6ge
A gazdzsitg1 vezet5 ellenSrz6si kotelezetts6ge kiteqed a kutat6kozpont valamennyi

gazdzsigS 6s 6ltai:inos tglviteli tev6kenys6g6re.

Ezt a k6telezetts6g6t f5k6nt

- a rendszeres a&tszolg'iltalisok alapjin;

- konk6t iigyek v6grehajc{s6nak irinftisa 6s ellen6rz6se kapcsin;

- a krizveden alirendelt munkavlllal6k rendszeres besz6moltatisival;
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vII. A F6IGAZGAT6 KOZYETLEN IRANYiTASA f,S ELLEN6RZfSE ALATT
Ar,L6, ncvf,s pruNxavAr,r-.lr-6r rrr,anlr- 6s sarAsx0nn

1. Tudominyosintdzetigazgatdk

1.1 Jogrillisuk
A tudom6nyos int€zet szewezett egys6get munkaviszony keret6ben zz tgazgat6 vezeti.

ktt1zeigazgat6 legalibb tudom6ny kandrditusa vagy PhD fokozttu) tendelkez6

tudom6nyos munkakorben foglalkoztatott 6s kiemelked6 munk6t v6gz6 munkavillal6
lehet. A kutat6k<izponton beliiLl mikodi5 nt6zettgzzgat6 munkaviszonyit nyilvinos
piiyinaa elj6r6s lefolytatisit kovet6en a kutat6krizponttal l6tesiti. ,\ pilyiLzatt eljiris sorin
a kutat6k<izpont f6igtzgat6ja kik6n az IT v6lem6ny6t a )eloltekr5l. Az igazgat6k felett a
munk6ltat6i jogok gyakorlisira a f6igazgat6 iogosrit azzal, hogy munkaszerz6d6siik
megkot6s6nek 6s megsziintet6s6nek jog6t csak az ELKH elnok6nek el6zetes j6vihzgy6s6:,al

gyakorolhaga. Az tnt6zeagazgtt6 irinyit6si jogkore a tudominyos int6zetbe sorolt
munkavillal6kra, tovlbbi zzokn tetied ki, a.ktket z f6rgazgat6 a munkakori leirlsukban az

ir6nf trisuk al6 rendel

A tudom6nyos ittlzeigazgat6k ltlatalb6l agSzi az IT -nek.

1.2 Feladat- 6s hat6sktiriik, a hatisktir6k gyakotlisrinak m6dja
a) kozremfkod6s a kutat6kozpont tudominyos c6ljainak, kutat6si irinyainak 6s

koncepci6inak kr zlakitas 6b zr;
b) az ir.inyitisrtk al6 rendelt tudominyos int6zet feladatai c6lszer6, etedm6nyes 6s

gazdx gos tel)esit6s6nek szervez6se, rinftisa 6s ellen6tz6se,
c) elk6sziti 6s iovirhtgy6sra z t6igazgat6 e16 tegeszti u ltLrlyitlsa al6 rendelt nrdominvos

int6zet iigyrendj6t, illetve a iogszab6lln el6irisok alapiin k6szitett szabilyzatokat;
d) a f6igzzgat6 6ltal j6v6hagyott iigy'rendben foglaltak szeirfi, a kutat6kozpont kutatisi

tenei alapjir vA.gzi munkiiit 6s ir.itnyit1a, az int6zetet;
e) a kutatisi egys6grikhoz tartoz6 munkav6llal6k irinyitasa, eller6rz6se 6s beszimoltatisa;

$ a kutatisr egys6g kutat6si terveinek e16k6szit6se;

g) gondoskod6s a tlrgyi eszkozok, anyagok etedm6nyes, rendeltet6sszerri 6s gazdasigos
hasznilatx6l;

h) a kutat6si egys6g tudom6nyos szez5d6seinek elk6szit6se z gzzdasiry; vezet6vel
egyiittmrikcidve, s annak j6vihagy6sta r f6igzzgtt6hoz te{eszt6se;

i) az it6nyitisuk ali txtoz6 munkavillal5k tudom6nyos tov6bbfeil5d6s6nek el6segit6se,

kiilonos tekintettel a tudominyos fokozatok megszerz6s6te, a nyelvtudis feileszt6s6re;
j) munk6ltat5i jogok gyakodisa t 2. szdmfi mell€kletben fogla'ltak szeint;
k) rendszeres munka6rtekezlettartisa;
l) zz nt1zethez kapcsol6d6 k:utztisi pilydzatok benldjt6s e16tti v6lem6nyez6se a

f6tgzzgat6 szAm6,ra;

m) gondoskod6s a kutatishoz kapcsol6d6, valamint zz egy6b adminiszttativ feladatok
megszervez6s6t6l 6s teliesit6s616l;

n) gondoskodis a tudominyos int6zet intemetes megjelen6s6t6l;

") a kutatisi egys6g tudominyos munkijfu6l 6s kutatisi ptogtamjinak teljesit6s6r5l
rendszetes besz6mol6s, illetve adltszo$lt^tasr
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- a kiadm6nyoz6si jog gyakotl6s6val;

- a bels6 kontrollrendszet mrikod6si keretei kozott tellesiti.



p)

q)

az 6ves munlsten'ek alapiin minden tudom6nyos munkak<irben foglalkoztatott
munlavillal6k eg1 6m munkajelent6s k6szittet6se;
javasian6tel t f6rgazgztonak a kutatisi egys6g munkavillal6ival kapcsolatos
munkiitat6i iogok glakorlisa tekintet6ben, az iiryitisa ali tzrtozo munlavillal6k
min6sit6s6nek elv6gz6se, valamint itruh6zott jogkorben munkiltat6i )ogok gyakotlisa;
javaslatt6tel kitiintet6ste, jutalmazisra;
a munkafegyelem marad6ktalan betartisa 6s betartadsa;
a munkav6delmi 6s tizrend6szeti krivetelm6nyek, el6ir6sok 6rv6nyesiiLl6s6nek 6s

betarrjsinak elle n6rzlse ;
mtnden olyan egy6b feladat ellit6sa, amelyet a f6tgazgat6 munkakori iefuisban vagy
egyedi uasirissal a felada&oriikbe utal;
a, f6tgazgxo feladatszabdsa alapiin kutat6kozponti 6s int6zeti kiadv6nyok eset6ben az

alapit6t meg let6 jogok gyakorl6sa;
az irinfrisuk a16 rendelt rudominyos rnt6zetek hazai 6s nemzetkozi kapcsolatainak
kezdem6nyez6se 6s segit6se kutat6helyekkel, egyetemekkel gtzd4'1kod6
sz ervezetekkel;
ellimak mrnden olyan - a v6gzets6giiknek 6s munkakoriiknek, r-alamint vezet6i
feladatainak megfelel6 - egy6b feladatot, amelyet z f6tgazgat6 munkakriri leirisban
vagy egyedi utasit6ssal a feladatkoriiLkbe utal.

4
,
I
u)

I
u')

x)

1.3 Helyettesit6siik
A tudominyos ntlzettgazgat6t szakmai tgyekben tz alta,la. t f6igz,zgat6 egyet6rt6s6vel

kijelcilt, szakterii{etileg illet6kes kutat6csoport-vezet5 helyettesiti. A helyettesit6s nem ter)ed

l<t n ttt6zeigazgat6 hariskrir6be tartozo kotelezetts6gvillalisi 6s munkiltat6i jogok
gyakorlasirt- A helyettesit6s sor6n ^z irrt|zetrgazgat6 hatiskor6be tanoz6
kotelezets6gv6llal6si 6s munkiltat6i )ogositvinyok* a f6rgazgat6 vagy a t6tgazgzt6
helyettes gyakorolja. Amennfiben a tudominyos nt|zet rgazgat6ia a munkav6gz6sben
tart6san akadilyozt^tva var,, y^gy 

^ 
vezet6i 6l}6shely betolteden, az igazgat6i fela&tokat a

f6rgazgat6 litla el helyettesit6ssel.

1.4 Ellen6rz6sikiitelezetts6giik
Az itrlzettgzzgtt6 ellen6rz6si tev6kenys6ge kitefed a kutatisi feladatok mellett az ir6n;"itlsa
alatt 6116 tudorrrinyos int6zetben z gazdzsitgq, munkarendi 6s i.igyrendi el6fu6sok

6rv6nyesit6s6re is.

1.5 Felel6ss6giiLk
A tudorrrinyos nt€zeigazgat6k a volz:Jroz6 jogszabiiyok szetint felel6sek a

kotelezetts6gek tel1esit6s66rt, valamint a f6igazgat6 eseti feladatszabisaha,kv6grehtit6si6n,
szakszeri 6s marad6ktaian ellatisi|rt. Felei6sek kiilciniisen:

a) a tudorrrinyos int6zet tudom6nyos c6lkitriz6seinekmeghatirozisi6n;
b) a vezet6siik alatt iil6 kutatisi egys6g munkiji6rt, a rendelkez6stkte bocs6tott tirgyi

eszkozok hat6kony 6s gazdas6gos felhasznihsi6rt;
c) adatszolglltatisi, beszimol6 k6szit6si kotelezetts6giik teliesit6s66rt;

d) az zlapit6 okiratban el5irt tev6kenys6gek jogszab6lyokban, irinyit6 szervi
rendelkez6sekben, bels5 szabilyzatokbar 6s tgazgat6i utasit6sokban foglalt
teljesit6s66rt, a szervezeti egys6g szimin rrcghztxozott feladatok v |grehaltitsi6xt;

e) a kozvedeniiLl allrendelt vezet5k 6s munkav6llal6k munk6jinak megfelel5 irinlrisi6rt
6s ellen5rz6s66rt;

$ a munkav6llal6k szakmai fejl6d6s66rt;

d a szervezeti egys6gek kozritti munkamegosztis6rt;
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h) a pitlyzkezd6 munkavillal6k, oszt<indijasok szimira r szakmai 6s a tudom6nyos etikai
szab6lyok megismertet6s66rt;

i) a tudominyos tervek 6s szetz6d6ses kcitelezetts6gek, ktatisi pilyizatokban foglaltak
teljesit6s 66rt.

2.1 Jogrilldsuk
A kutat6csopott vezet6ie olyan kutat6kozpontr munkaviilalo, akt a kutat6csopott szakmai
tev6kenys6g6t nnnyga. A kutat6csoport vezet6s6re a munkavillal6t a f6rgazgt6
jovithrgilsixal egyidejfleg az igazg*o k6ti fel, illetve vonia vissza a felk&6st. A
kutat6csopolt iinyititsitra trit6nt felk6r6st az igazgtt6 megsztntetheti, illetve az tov6bbi
int6zked6s n6lkiii, automatikusan megszfinik a kutat6csoport megszfn6s6vel egyidejtleg. A
kozvedeniil t fSigazgat6 ali tendelt kutat6csoportok vezet6it a f6rgzzgat6 k6ri fel, illewe
vonia wissza a felk6t6st.

2.2 Feladat- 6s hatisktirik, a hatrlsktirtik gyakorlis:inak m6dia
A kutat6csoport vezet6ie i t\\a,6s feltgyeli a csoport tev6kenys6g6t. A kutat6csoport-
vezet6k iogait 6s feladatait bels6 szabilyzat (a kutat6csopottok mfkod6si sztbdlyzzta)
tartzlrr,azza.

2.3 Helyettesit6siik
A kutat6csoport vezet6l6tek zkzdllyoztatisa eset6n a helyettesit6sr6l a tudominyos int6zet
igazgat6jz (a f6igazgat6 ali rendelt kutat6csoportok eset6n a f6igazgat6) gondoskodik, ha

sziiks6ges, mis munkav6llal6t k6r fel a fe\adat ellAti,s6ta.

2.4 Felel6ss6giik
A kutat6csoport vezet6je a vona'rkoz6 )ogszab{lyok szerint felel kcitelezetts6geinek
teijesit6s66t; az rgazgat6 vagy t6igazgat6 eseti megbizisainak vlgrehaititsilrt; az lrAnyrtitsa

ali. tzrtoz6 csopot mtkod6s66rt.

3. Kutau5kdzpontitudomzlnyostitkir

3.1 Joghllhsa
A kutat6ktizponti tudom6nyos titk6rt e feladatok ellitdsdn a kutat6kdzpont f6tgzgat6ia a

kutat6kozpont munkav6llal6i koziiLl k6ri fel, illetve vonja vissza a felk6r6st. A
kutat6kozponti tudominyos titk6r feladatit tudominyos kutat6munk6ja mellett v6gzi.

3.2 Feladat- 6s hatisktite
a) a kutat6kcizpont 6s int6zetei tudomiayos kapcsolataiban val6 kriztemfkod6s;
b) a kutat6kozponton beliili kozos mrikod6ssel kapcsolatos inform6ct6k 6s adatok

azonnali tovibbitasa az int|zetek t6sz6rc;
c) tudominyos tervek 6s beszimol6k ossze6llitisiban val6 t6szv6te1;

d) kutat6kozponti munkav6llal6k tovibbk6pz6s6vel, oktatis6val kapcsolatos iigyek
int6z6s6nek feltgyelete;

e) r6szv6tel a kutat6kozpont j6l6tr 6s szoci6lis iigyek urt6z6s6ben;

$ ell6t minden egy6b, a kutat6ktizpont mrikod6s6vel kapcsolatban dbiaott feladatot.

3.3 Helyettesit6se
A tudom6nyos tttkfu akadiiyoztatisa esetrin - ha a helyettesit6s sztks6ges - z f6tgazgat6
esetenk6nt k6d fel valamely kutat6kozponti munkavillal6t a helyettesit6sre.
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4. Belsd ellenSzdsi feladatokat ellitri munkavdllal6

4.1Joghlllsa
A be1s5 ellen6rz6si feladatokat a kutat6kozponttal munkaviszonyban ill6, bels6 ellen6r
munkakcitben foglalkoztatott munkavillal6 v6gzi, aki egyben a bels6 el1en6rz6si vezet5i
feladatokat is ell6tja. A bels6 ellen6rz6st l.69z6 munkav6l1al5 tev6kenys6g6t kozvedenil a

f5igazgatonak aldrendelve vdgzL.

A bels6 ellen5r a tev6kenys6g6t a vonatkoz6 iogszabilyok, a nemzetkozt bels5 ellen6rz6si
standardok, az illamhintatAs6rt felel6s miniszter 6ltal kozz|.tett m6dszenani irtmutat6k, 6s a
bels5 ellen5rz6si k€zikonyv el6hiset alaplin litja el. Tev6kenys6g6nek ellitisa sorin
ftiggedennek, kiils6 befolyist6l mentesnek, pirtadannak 6s lirgyilagosnak keli lennie.

4 .2 F elad*t- 6s hat6sktire
A bels6 ellen6rz6s kiteged a kutat6krizpont minden tev6kenys6g6re, kiilon<isen a krilts6gvet6si
bev6telek 6s kiad6sok tervez6s6nek, felTtasznilisir,ak 6s elsz6mollsinzk, valzmlnt az

eszkozokkel 6s fortdsokkal val6 gazdilkodLstak a vizsgilat1tru,.

4.3 Helyettesit6s6nek rendje
A bels5 ellen6rz6si feladatokat ell6t6 szem6ly tart6s akadilyoztatisa eset6n a f6igazgat6 sziiks6g
szednt gondoskodik a munkakor megfelel6 k6pzetts6ggel 6s jogosults6ggal rendelkez6 szem6\.
6ltali betolt6s616l.

5. KutattSkdzpontikdnytdrvezet6je
A kutat6kcizponti konryt6rat csoportvezet5k6nt vezeti. A kutat6kozponti koryvtawezet6t a

f6tgazgat6 k6ri fel, illetve vonja vissza a felk6t6st; munk6jit a f6rgazgat&nk krizvedeniil
al6rendelve v6gzi.

Feladat- 6s hatiskrire;

a) kutat6kozponti kon)'vtit mfikod6s6nek irinftAsa 6s koordinil6sa,
b) a konyvtirral kapcsolatos infotmatikai dont6sek el6k6szit6se,
c) konrytiriizemeltet6si feladatok t6mogarisa,
d) beszerz6sikootdinici6,
e) t gazdxig1 vezet6vel egyiittrnriktidve gondoskodik a krinl.vtr{ri vagyonv6delem

biztositAsl6l,
I beonaga az illagvidelnt e16ftisokat,
g) ei6k6szitj a kiinyvtirra vonattoz6 bels6 szabilyzztokzt (iigyrendet),
h) a kutat6kozponti konJ,vtir igyeiben egyeztet a rendszexgazd6kkal6s az ntlzeigazgat6kkzl

6. Infotmatikaikoordinitot
Az informatikai koordinitor tartja a kapcsol^tot Lz egyes tudominyos nt|zetekst|l az

nt|zettgazgat6k ir.Lnyitisa' alatt dolgoz6 szimiristechnikar munkavillal6kkal, egyeztet 
^znt€zeigazgat6kal a szimitistechnikai iizemeltet6s k6rd6seir6l, besz6mol a t6tgazgat6tzk u

int6zetek sz6mit6stechnikai tzemeltet6seinek k6rd6seit6l, valamint az itformicr6biztonsAgl
kor e telm6nyek tel jesiid6se16l.
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Feladat- 6s hatiskcire:

a) a kutat6kozpontr rnformatikar dont6sek el5k6szit6se,
b) a szimit6stechnikairizemeltet6si feladatokirinftisa,
c) informatikaibeszerz6sekkoordin6ci6ja,
d) a kutat6kozpontr adaw6delem 6s akockAzatarinyos informicr6biztonsig bztosilisa,



e) u iilagv6deln: el6ir6sok betartatisa,

I a szimitastechnikai be1s6 szabalyzatok (iigytend) el6k6szit6se,

g) a kutat6kozpont sz6mit6stechnikai iizemeltet6si iigyeiben egyeztet6s az nt€zetigazgat6kkql,
6s a f6tgazgat6val.

VIII. AZEGYES SZERVEZETI EGYSfGEK M(IToOESB fS TNLNIAT^q.T

1. A kutat6kdzpont kutatisi feladatokat ellit6 szemezeti egys€geinek mfikdd6se 6s

feladatai
A kutat6k<izpont f6 kutatisi szervezeti egys6gei a tudom6nyos tnt6zetek, amelyek ketet6ben a

tudomiflyteriliet f5 t6makoreiben els5sotban alapkutatisokat folytamak, legalibb h6tom 6vte
te{ed6 koz6ptivri tudominyos terv alapjin. A tudom6nyos int6zetek egymissal mell6rendelts6gi
kapcsolatban illnak.

A KFI tv. 6rtelm6ben a kutat6k<izpont 6dntett szewezeti egys6ge legf5bb testiileti drint6shoz6
szewe tagai tLmogatlsival, vagy ennek liinyAbzn z szen-ezed egys6g vezet6j6nek tndokolt
javaslatival zz kirryto TestiiLlem6l kezdem6nyezheti a szewezed egys6g szervezeti AtalakitAsLt,

kiv6lisit 6s misik kutat6kozponthoz, vagy kutat6int6zethez, fels6oktatisi int6zm6nyhez val6
csadakoz6sdt, rlletve a kiv6l6st kovet6 on6ll6 mfkridtet6s6t. A kezdem6nyez6s indokol6s6t az

ELKH elnoke tlsztre a f6igzzgat6 nyrijqa be, aki azt sajdt, illetve az 6rintett szervezeti egys6g

legfels6bb testiilet6nek v6lem6ny6ve1 kieg6sziti. Az ELKH mfikod6si alapelvei tattaknazzirk
azokat a dokumentumokat, amelyeket a k6relmez6nek az lt6nyit6 Testiilet e16 kell terjeszteru.

A kutat6kozpont int6zeteiben kutat6csoportok mfkodnek, laborat6riumi, obszervat6riumi
hitt6tel, amelyek egymissal me[6rendelts6gi kapcsolatban illnak. Kutat6csoportok egy-egy

meghttitozott kutatisr feladat elv6gz1s6re, meghatitozott id6tatamra jonnek l6tte,
l6trehozisukat z f6igazgat6 - az illet6kes tudominyos tntl-zet igazgat6jitttk javaslatxa - lnag51a'

j6v6. A kutat6csoport legalibb 4 kutat6b6i 61,. A f6tgazgat6 rndokolt esetben - a tudominyos
nt6.zet igazgatojinak javxlatita - enn6l krsebb l6tszimf kutat6csoport l6tehozisit s
enged6lyezheti. Inter 6s mulndiszciplin6ris t6mikban krizvedeniil a f6tgtzgat6 al6 tendelt
kutat6csoportok is mfkridhemek, amelyek l6trehoz its6t6l a f6tgazgat6 rendelkezik.

A kutat6krizpont tudominyos int6zetei munkijukat t jogszabilyi el6irisok alapjin k6szitett
szabilyzatok €s a f6rgazgat6 Alr.al jovirhagyott iigytendben foglaltak szednt, koz6ptivri 6s 6ves

kutatisi tervek alapjh v6gzrk.

A koz6pt6vrl kutatisi terv kutat6csoportokba foglalva, illetve t6m6nk6nt tartalrr;,azza a

kutat6kozpoflt kutatisi egys6gernek, tudom6nyos munkatitsainak kozos 6s egy6ni kutaeisi
teriileteit, az elv5gzend6 feladatokat.

A tudom6nyos int6zet munkii6r6l minden 6vr61 jelent6st kell k6sziteru, melynek tartzlmi 6s

formai kovetelm6nyeit a f6igzzgat6hatarozza. meg. A kutat6i egy6ni 6ves jelent6st - a f6igazgat6
e1t6r5 rendelkez6se hiinyiban - munkalap kitolt6s6vel kell tel)esiteni.

A tudom6nyos rnt6zetek az intemeten rini116 arcuiattal rendelkezhemek.
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A.) Konkoly Thege Mikl6s Qsillag6szati Int6zet

A tudominyos int6zetet az igazgat6 vezei. Az rntlzet a cslTaglszat 6s asztroEzika teriiiet6n
az ali.}lbi feladatokat liqa el:

CsilJagiszati alapkutatisokat v|gez tz univezumban 6rv6nyestl6 saj6tos torv6nyek
feltirislra 6s mind m6lyebb megismer6s6re. A hrtat6kozpont csillagiszati kutatisi
alaptev6kenys6ge sorin kiemelten foglalkozik t 4.1.2. porrtbar rr'egjelolt tertiLletekkel.

Az int6zet kiemelt kutatisi inftastrukturilis egys6ge a Piszkdstet6i Megfigyel5 Alomds.

Az int6zet budapesti (notmafai) telephely6n mfkcidtet egy csillagiszatr l6togat6krizpontot
is, Svibhegyi Csillagr.izsgil6 n6ven.

C.) Fiildtani 6s Geok6miai Int6zet

A tudominyos lnt|zetet zz tgazgtt6 vezei- Az iLlt6zet a foldtan 6s geok6mia terii{et6n a

4.1.2. pontbart tevesitett feladatokat ligt el.

Az int6zet kiemelt kutatisi infiastmktur6lis egys6gei az isviLry fk6zetanalitikai
labotat6rium, a milroszk6piai 6s mrkroanalitikai laborat6rium, u )zot6pgeok6miir
laborat6dum 6s a szerves geok6miai labotat6rium.

2. A Gazdasdgi lgazgat6sdg mfikdddse 6s feladatai
A Gazdasigi Igazgat6s6g feladatit t gtzdasigi vezet5 kozveden irinftdsival v6gzi.

A Gazdasigs Igngat6siLg liga e\ t kolts6gvet6s el6uinyzzti tekintet6ben a gazdilkod6ssal
(ko1ts6gvet6s tervez6se, el6iinyzat-m6dosiris, itcsoportositis 6s felhaszniiAs, frtaoszfuoz6,s,

beszimol6s), kdnp.vezet6ssel 6s ad*szolglltatissal, tovibbi a kutat6kdzpont mfktidtet6s6vel,
tzeme1tet6s6vel, a vagyongazdilkodissal (beruhiz6s, vagyonhasznilat, hasznositis,
vagyonv6delem) kapcsolatos feladatokat. Ezeknek a feladatoknak az ell6tasin6l a bels6
kontrollrendszert mfkodtetlxe kell.

A GazdzsLg1lgtzgzt6sag ell i^:
t) a kwtatokozpont 6ves kolts6gvet6s6nek el6iinyzatzt tekintet6ben a gazdilkodissal,

krinr.rrrezet6ssel, a szimviteli rend betartisival,
b) a beszimolissai, az e15irt adatszolg6ltatissal 6s a gzzdasigS folyamatba 6pitett ellen5rz6ssel,

c) a szem6lyi juttatisokl<al 6s a munkaet6vel va16 gazdilkodissal,
d) akutat6kozponthum6npohtikival,
e) a kutat5kozpont mikridtet6s6vel, iizemeltet6s6vel, a vagyongazdilkodis kor6ben a

beruh6zissaf a vagyonhasztllatival hasznosirisival, v6delm6vel kapcsolatos feladatokat.
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B.) Ftildrajztudomrinyi Int6zet

A tudominyos int|zetet zz lgzzg^t6 vezeti. Az int€zet 
^ 

frildrajztudominy teiurJetlr. a 1-7.2.

pontban nevesitett feladatokat l6tja el, illetve ugyaflezen pont nevesiti az alapkutat6sok
diszciplin6ris srillpontjait. Az int6zet kiemelt kutatisi infrastruktutilis egys6gei a kartogt6fia
€s k6zet- 6s tllajvzsgil6 \aborat6rium.



A GazdasiLg;lgazgat6s6g iggendie r6szletesen tartalmazza az ellitatd6 feladatokat, a vezet6ft)
6s beosztottak feladar, hatis- 6s iogkor6t, tovibbi szzb6lyozza:

- az el6iinyzxok felhzsznilasLnak rendj6t;

- a k<jtelezetts6gv6llal6s (t6szletes, jogcimenk6nti 6s 6tt6khat6rok kozotti szzbiiyok), a,

plrzngg elleniegyz6s, a szakmai te1)esit6s tgazollsa 6s az 6rv6nyesit€s, tovitbbi u
utalvdnyozds reszletes rendjit;

- a Gzzdrsigj lgazgat6s g fel6pit1s 6t;

- a krilts6gvet6si tervez6s rendi6t;

- a kolts6gvet6si beszimolis rendj6l

3. Kutatr5kdzpontikdny*it
A Kutat6k<izponti Konyvtir a ktinyvtArvezet6 ilrinytdsivalliga el feladatait.

Mint a csillagiszat 6s a foldtudominyok szakkrinyvtira, kiemelt tudomirtyos szolgiltatist v6gez.

A Kutat6krizponti Kon1wt6t, mint szervezeti egys6g f6 feladata, hogy illom6nyival 6s

szolgl)tatisuval segitse a ferurtart6 kuat5kozpont tudom6nyos kutat6inak munkijit.
Gondoskodik a kutat6kozponti kutat6st el6segit6 hazai 6s kiiLlfrildi szaktodalom 6s egy6b

dokumentumok gyriit6sdr6l, szzkszer(t feldolgozirsi.r6l, nyilv6ntatisit6l, meg6rz€s6r6\
v6delm6r6l 6s a konyvtiri szolgilat ell6tAsdr6l.

A Kutat6kozponti Koni'vtir gyriit5kcire a csillagiszat 6s a foldtudominy valarr.enrrl'ti,gazatinzk,
valamint seg6d- 6s rokontudominyaiknak irodalmit oleli fel.

A Kutat6kozponti Krinyrtit a kovetkez6 feladatokat l6tja el:

a) a gyiitem6ny folyamatos gyzrapitAsa, feltgyelete 6s szolgiltatisa,
b) az illominy nl,ilvirr.artasa, formai 6s tertallri feltirLsa,
c) ti4lkozta:rits a ktinyvtiri dokumentumokt6l 6s szolgiitat6sokr6l,
d) a helyben hasznilat biztosit6sa,
e) dokumentumok kolcsonz6se a kutat6kozpont munkzvillal6i fts26rc,

I t6szv6tel a konl'vtirak kozotu dokumentumcser6ben
g) misolatszolg6ltatis a konyvt6ri dokumentumokb6l,
h) a kutat6k publikici6s 6s id6zetts6gi adatainak gyfijt6se, nyilvAntartrsa, rendszetez6se,

i) szakirodalmi 6s publikici6s iegyz6kek ossze6llitS,sz tz intizet rnunkav6llal6inak,
j) kiadv6nycserelebonyolitisamagyat 6s kiilfoldicsetepattnetekkel,
k) kutat6kozpontikiadv6nyok6rusit6sa.

A kutat6kozpont minden int6zet6ben mrikodik k6zikon).vtir.
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Jelen szzbA\yzat az Eowcis Lor6nd Kutatisi }{il6zzt Titk6n6ginak Ir6nft6 Testiilete iltali
j6vihagyist kcivet6ery 2021,. iprilis 1. napjin l6p hatilyba azzal,hogy a 2020. okt6ber 7. napjin kelt
szetezei 6s mrikcid6sr szab ilyzat egyidejlleg hatilylt vesztt.

Budapest, 2021. {qilts 1.

(v0
Kiss Lriszl6

fSigazgat6 a
CSFI(

*

i1!

J6VAHAGYASI zARADf,K

A jelen szab{lyzztot az Eotvos Lodnd Kutacisi H6l6zzt 'lit&6rsiLgirr-la,k l6n'7to Testiilete
lloegtitrgyalta, 6s a KFI *. 42/C. $ (3) bekezd6s 6. pontja szerinti feladatko6ber el1iwa 2021r.
mircius 2-i iil6s6n elfogadta.

A kutat6kozpont f6rgzgat6jlnak a jelen szabLlyzathat6lyba 16p6s6t kovet6 egy 6ven beliil feliiLl kell

'rrzsgiinia valamennyr, a koribbi szervezett 6s mfik<id6si szabtTyztt mell6kletek6nt vagy azz

risszhangban kiadott kutat6krizponi sza.b yozist

Budapest, 2021. iqiJts 1.

f
rt";u,.k'l-n,

Dr. Mar6th N[i]16s
az ELI(H elnoke,

a fejezetet iirirtyit6 szew vezet6je
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1. szimt mell6klet

Csillagriszati 6s F6ldtudominyi Kutat6k6zpont

Kiils6 'l'anicsad6
Testii{et i6rgazgLt6

kutat6kdzponti
kcinyr,tir

lgazgau;tatics kutat6csoportok
f6rgazgat(>-

helyettes
gazdas6gl vezet6

bels6 ellen6r

Gazdasdgt
lgtzgat6sig

|6ldtani 6s

Geok6miai Int6zet
rgazgat6

F<ildtajztudominyi
lnt{zet
tgazgat6

Konkoly Thege
Mikl6s Csillagiszati

Int6zet
'tgazg*6

kutat6csoportok kutat6csoportok

I

kutat6csopotok



2. szimf mell6klet

A munk6ltat6i jogok gyakotl6sa

1. Alapvet6 munkiltat6i jogok

a) mun-kaviszonv l6tesit6s6te illispilyinatl<titisa;

b) munl6ltat6i jogokat 6s koteless6geket gyakorl5, illetve teljesit5 szem6ly nev6nek kozl6se

alkalmazis el5tt vagy vikoz6s eset6n;

c) a munlaviszony l6tesit6s6r6l annak felt6teleir5l (munkakor, alapb6r, munlav6gz6s
helye stb.), valamint a mur:kafelt6telek m6dositis6r6l val6 drint6s;

d) tudominyos int6zet, mrnt szervezed egys6g vezet6stite vonat.koz6 vezet6i munkakot
meghttirozisa,;

e) a tudominyos kutat6csoport vezet6s6te sz6l6 vezet6i munkakor meg;hatArozisa;

I munkaviszooymegsziintet6se;

g) munkav6gz6s al6li mentesit6s a felmondis ideie alatt, vagl munk{lat6i dontes alapiin
eg1r6b esetekben;

h) v6gkiel6git6s - )ogszabilyban el5in - m6rt6k6nek megillapitisa;

i) tanulminyi szerz5d6s, vetsenl,tilalmi megi.llapodr{s kot6se;

j) a munkavillal6 munlaidej6t r6szben vagSr eg6szben 6rirtt5 munkav6gz6sre idniul6
tovibbi iogviszony l6tesites6hez val6 hozz iiniAs vgy annak megtagadisa;

k) munlavillal6 munlaidej6t nem 6rint6 munlav6gz6ste irinprl6 tovibbi iogviszony
bejelent6s6nek tudornisulv6tele, risszef6rhetedens6g miatt a jogviszony l6tesit6s6nek

megtiltisa;

l) az tzleti titokkor meghatirozlsr;

m) kirt6rit6si eljiris meginditis6val 6s lefolytatis6val kapcsolatban a munkiltat6t megillet6
6s kotelez5 jogkorok;

n) jutalmazis;

o) a munka dijazisilv osszefiigg5 felt6telek m6dositisa, munkab6ren felti{i juttatisok,
b6rp6d6kok megillapirisa;

p) munlaviszonyban munlakriti kritelezets6gk6nt alkotott tudomdnyos mrivek k<it6nek

6s szellemi nrlaidonjog6nak meghatzroz sr a munkiltat6 szellemi tula)don kezel6si

szabaly zatabaLn foglaltaknak megfelel6en.

2. Egy6b munkiltat6i jogok

a) munkaviszonyra vorn*oz6 tgtzolzs kiadisa;

b) fuet6s n6lkiili szabadsig enged6lyez6se;

c) munlav6g6ssel <isszefiigg5 tov6bbk6pz6sben va16 t6szv6tel el5irisa;

d) az 6tr alapszabzdsig 6s a p6tszabadsig kiadasa.
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3. A munkrihat6i logok gyakorlisa

A kutat6kozpont f6igazgati\a tel<:ntet6ben a munkilatorlogoktt az ELKH elnoke gyakorol'1a az

ELKH elncik6nek vonatkoz6 hatirozatz szeint A kutat6krizpont gazdasfigi vezet6je
tekintet6ben a munkiltat6i jogokat az ELKH elnok6nek vonatkoz6 hatiroz ta szeint M F.I-KH
elnoke 6s a f6tgazgzt6 megosztva gyakorolj6k.

A tudom6nyos 6s nem tudominy'os vezet5i, va.lamint a tudom.:inyos 6s nem tudominyos
beosztotti munl<akorok (egy6b munkavillal6k) eset6ben a munliltat6i jogok glakodisinak
rendje az allbbiak szerint alakul:

Munkaktir megnevez6se

Tudorninyos int6zet tg zg t6i^;
f6igzgat5-helyettes

Tudorrrinyos beosztotti (ide6rn'e a

kutat6csoport-
vezet5t/kutatisvezet6t is)

Nem tudorninyos vezet6 6s

beosztotg f5igazgat6nak kcizvedeniiLl

aLirendelten

Nem tudominyos vezet6, vdamely
szervezeti egys6g vezet6i6nek
alitendelten

Nem tudorninyos beosztotti

fapvet6 munkiltat6 iogok
gyakorl6ia

f6tgazgat6

f6tgazgat6:

7.a.); 1.c); 1.!; f .i); 1.m);1.o);

ntlzet tgngt6ja: minden, a

f6tgazgt6 hatiskrit6be nem utalt

munkilat6i jog

f6tgazgtt6

f6tgazgt6:

1.a), 1.c); 1.f; 1.h); f.i);1.j);1.k);

1.m);1.o)

szewezeti egys6g vezet5je:

minden, a t6tgazgat6 harAskodbe

nem utalt mwrkiltatoi iog

f6tgazgt6:

1.a); 1.c); 1.!; 1.g); f.i); 1.o); 1.1);

1.p); 1.n)

szewezeti egys6g Y ezet6iel

minden, a f6igzzgat6 httiskoftbe

nem utalt munliltat6i )og

Egy6b munkiltat6
jogok gyakorl6ia

f6tgazgat6,

gazdasigS vezet6 (a,b)

tudorninyos int6zet

rgazgat6jz,

gazdasiryj vezet6 (z,b)

f6tgazgt6,

gzzdasLgj vezet6 (a,b)

tudominyos int6zet

wzgttE^
gndasigj vezet6 (t,b)

tudorninyos int6zet

'tgazgat6it

gndasigr vezet6 (a,b)

.31


