
 

 

FIATAL KUTATÓK AKADÉMIÁJA 
 

Társulási megállapodás 
Alapszabály 

 

Preambulum 
 

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 

közfeladataival összhangban működő tudományos társaság, amely az MTA köztestületi 

tagságán belül alakulva, a fiatal kutatók hangja kíván lenni Magyarországon. Célja, 

hogy részt vegyen az MTA tudományos tevékenységében, itthon és külföldön képviselje a 

fiatal kutatók közösségét. Tevékenységével elő kívánja segíteni a fiatal kutatók szakmai 

fejlődését, valamint a kutatók és a társadalom közötti kapcsolat erősítését.  
 

 

1. Alapítás 

 

Az FKA valamennyi tagja a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja. Az 

FKA önállóan dönt tevékenységi köréről, saját működéséről, valamint tagságának és 

vezetőségének megválasztásáról. Az FKA céljai: 
 

a. a magyar fiatal kutatók közösségének, sajátos nemzedéki érdekeinek 

képviselete hazai és nemzetközi szinten; 

b. tudományos kiválóság elősegítése; 

c. a fiatalok motivációjának felkeltése és fenntartása a tudományos pályán, a 

tudományos pálya vonzóbbá tétele; 

d. a tudományos életpálya népszerűsítése, példamutatás, tehetséggondozás, 

mentorálás; 

e. a tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése, kiegyenlítése; 

f.   tudománydiplomácia az FKA tevékenységéhez kapcsolódóan; 

g. együttműködés egyéb társadalmi szektorokkal (pl. közoktatás, egészségügy, 

média) hazai és nemzetközi szinten; 

h. kormányzati és civil szervezetekkel való együttműködés; 

i.   interdiszciplináris és nemzetközi együttműködések elősegítése; 

j.   tudományos konferenciák, workshopok szervezése; 

k. bármely egyéb olyan cél, amely a fiatal kutatók közösségét érinti, és amelyet 

az FKA taggyűlése támogatandónak talál. 

 

 

2. Tagság 

 

Tagnak jelölhető, aki az MTA köztestületének a tagja, és első PhD fokozatának 

megszerzése óta kevesebb, mint 12 év telt el, valamint taggá válása évében még nem 

tölti be 41. életévét. A korhatár a gyermeknevelési céllal igazolhatóan igénybe vett 

távolléttel (gyermekenként 24 hónappal), valamint kérvény esetén egyéb igazolható 

távollét hosszával egyéni elbírálás alapján kitolódhat 45 éves felső korhatárig. A tagság 

5 évre szól, mely idő után a tag alumnussá vagy alumnává válik. A tagok kötelezettsége, 

hogy a tagság időtartama alatt aktívan részt vegyenek az FKA tevékenységében, ennek 



 

keretében személyes munkavégzéssel támogassák a szervezetet. Az FKA tagjai 

jogosultak szavazni az FKA taggyűlésén. 
 

 

3. Tagság választása 

 

A tagok maximális létszáma 60 fő. Minden évben 12 új tag kerül megválasztásra – 

reprezentálva az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok, valamint a 

Természettudományok szakterületeit – addig, amíg az FKA létszáma el nem éri a 60 főt. 

Ezt követően minden évben annyi új tag kerül megválasztásra, hogy a legfeljebb 60 fős 

taglétszám megmaradjon. Az új tagok megválasztása három szakaszban történik. Az 

első szakasz a tagságra jogosultak önjelölése pályázati kiírás alapján. A második 

szakaszban az MTA köztestület erre jogosult tagjai szavaznak a saját osztályukból 

pályázó jelöltekre. Szavazásra az MTA elnökének jóváhagyását követően az MTA 

köztestületének 45 év alatti tagjai kapnak elektronikus meghívást, azonban a 

tagválasztás során a fenti korhatár-követelményeket figyelembe kell venni. A harmadik 

szakaszban az új tagok megválasztását az FKA tagjaiból erre a célra létrehozott ad hoc 

bizottság (továbbiakban választási bizottság) végzi az MTA köztestület tagjai közötti 

online szavazás eredményét figyelembe véve, a tudományos kiválóság és a motivációs 

levélben megfogalmazott, tagsághoz kapcsolódóan tervezett tevékenység alapján. A fenti 

kereteken belül a választás során a választási bizottság az FKA tagságában törekszik a 

nemek, földrajzi régiók és szakterületek közötti egyensúlyra. A megválasztott személy az 

FKA Alapszabálya elfogadó nyilatkozatának aláírásával válik taggá. 
 

Az alapítás évében – az FKA céljainak elérésében a társulási megállapodás aláírásáig 

közreműködő személyek eddigi tevékenysége kontinuitásának biztosítása érdekében – az 

MTA Fiatal Kutatók Eseti Bizottságában közreműködő, az életkori kritériumoknak 

megfelelő személyek (10 fő), valamint az MTA Fiatal Kutatók Eseti Bizottságához 

beérkező javaslatok alapján a tudományterület, nem és földrajzi régió 

figyelembevételével további 14 fő kerül megválasztásra az induló tagság tagjának. Az 

induló tagság 24 tagja közül a 12 legidősebb tagnak szűnik meg először a tagsága négy 

év után, a 60 fős taglétszám elérésekor. 
 

 

4. Taggyűlés 

 

A taggyűlés az FKA legfőbb döntéshozó testülete. Az FKA működésével, szabályzatával 

kapcsolatos kérdések a taggyűlésen kerülnek megvitatásra. A taggyűlés az FKA 

tagságából áll. 
 

A taggyűlés kizárólagos jogkörébe tartozik: 
 

a. az alapszabályt/társulási megállapodást 2/3-os többségi szavazattal 

módosítani; 

b. az FKA tagságával, testületeivel és vezetőségével kapcsolatos elvi döntéseket  

hozni; 

c. megválasztani a Vezetőséget és a társelnököket; 

d. bármely tag által a Vezetőséghez a taggyűlést 15 nappal megelőzően írásban 

benyújtott felvetést megvitatni; 



 

e. bármilyen egyéb, az FKA működésével és céljaival kapcsolatos döntést hozni. 

 

A taggyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, az ülés előtt legalább 

30 nappal meghirdetett időben és helyszínen. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a 

tagság legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén megismételt ülés kerül 

összehívásra az eredeti időpont után egy órával, amely a jelenlevők számától függetlenül 

határozatképes. A taggyűlés a jelenlévők több, mint felének, egyszerű többségi 

szavazatával (50%+1 szavazat) dönt. A taggyűlésekről jegyzőkönyv készül, amely 

minden tag számára megtekinthető. A taggyűléseket a társelnökök hívják össze, és 

vezetik le. A Vezetőség sürgős döntést igénylő helyzetekben rendkívüli taggyűlést hívhat 

össze legalább 7 nappal az ülés előtt, amely során a részvétel és a szavazás 

elektronikusan (pl.: emailben és zárt online platformon) is történhet, feltéve, hogy a 

résztvevő személye egyértelműen beazonosítható. Ebben az esetben az ülés összehívója 

állapítja meg a határozatképességet, amelynek feltételei megegyeznek a taggyűléssel, és 

határozathozatal esetén a szavazás érvényességét, amelynek feltétele az, hogy a 

beérkezett szavazatok száma meghaladja a szavazásra jogosultak számának a felét. 
 

 

5. Vezetőség 

 

Az FKA Vezetősége két társelnökből és további öt vezetőségi tagból áll. 
 A társelnököket két évre választja a tagság, olyan módon, hogy a mindenkori két 

társelnök mandátuma között egy év átfedés legyen. Az FKA létrejötte utáni első 

két év végén az egyik társelnök társelnöki mandátuma egy évvel 

meghosszabbodik és egy további társelnök kerül megválasztásra. A két társelnök 

közül annak a társelnöknek a mandátuma kerül egy évvel meghosszabbításra, 

akit a taggyűlés választ. Az FKA létrejötte utáni harmadik évtől ez a szabály már 

nem alkalmazandó. 

 A vezetőségi tagokat egy évre választja a tagság. 

 Ugyanazon tag társelnöknek maximum egy, vezetőségi tagnak maximum három 

alkalommal választható meg. 

 

Az FKA ügyeinek vitelét a Vezetőség látja el. A Vezetőség tagjai a döntéseiket 

egyhangúlag hozzák meg. A Vezetőség tagjai az FKA céljainak megvalósításához igazodó 

feladataikat megegyezés szerint, írásban rögzített módon osztják fel egymás között. 

Amennyiben egy társelnök lemond tisztségéről, vagy azt egyéb ok miatt nem tudja 

ellátni, hivatali idejének hátralévő részét a Vezetőség által felkért vezetőségi tag mint 

megbízott társelnök tölti ki. 
 

A Vezetőség feladata: 
 

a. a taggyűlést legalább évenként 1 alkalommal összehívja; 

b. megvalósítja a taggyűlésen elfogadott terveket, javaslatokat; 

c. évente tájékoztatást ad a taggyűlés számára a FKA tevékenységéről, a 

tájékoztató dokumentumot a társelnökök elküldik az MTA elnökének. Az MTA 

elnökének felkérésére a társelnökök egyike beszámol az MTA Közgyűlésének a 

FKA tevékenységéről; 

d. döntés az FKA-nak történő felajánlások, támogatások elfogadásáról; döntés 

támogatási pályázat, kérelem benyújtásáról; az FKA vagyonának kezelése; 



 

e. éves jelentések készítése, beszámolás a taggyűlésnek a szervezet pénzügyi 

helyzetéről; 

f.   állandó és ad hoc bizottságok felállítása; 

g. az FKA céljainak megvalósítása során rendszeres kapcsolattartás az MTA 

Köztestületének vagy Titkárságának az MTA elnöke által erre kijelölt 

szervezeti egységével. 

 

A Vezetőség tagjai meghatározott időközönként tanácskoznak. A tanácskozásokon a 

tagok virtuálisan is részt vehetnek, ha személyük a használt elektronikus eszköz útján 

egyértelműen beazonosítható.  
A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyv készül. 

  

 

6. Az FKA képviselete 

 

Az FKA képviseletére a Vezetőség két társelnökének mindegyike önállóan jogosult. 
Képviseletre az FKA-n kívül álló személy nem jogosítható fel. 
 

 

7. Alumni 

 

A tagsági idő lejártával a tagok alumnussá/alumnává válnak. Az alumnusok/alumnák 

jogait, az FKA tevékenységében betöltött további szerepét a Vezetőség határozza meg. 
 

 

8. A társulási megállapodás létrejötte, irányadó jogszabály 

 

Az FKA-t létrehozó jelen társulási megállapodás valamennyi csatlakozó tag elfogadó 

nyilatkozatával jön létre, mely nyilatkozatok a társulási megállapodás mellékletét 

képezik. Bármelyik FKA tag lemondása esetén a társulási megállapodás hatályban 

marad. 
A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában elsősorban a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben megjelölt és a polgári jogi 

társaságról szóló rendelkezések az irányadók. Az FKA-ra és az FKA valamennyi tagjára 

irányadó az MTA köztestületi tagjaira hatályos valamennyi szabályozás. 
 

Kelt Budapesten, 2020. szeptember 3-án, a külön íven aláírt csatlakozó nyilatkozatok 

szerint. 

 

Alapszabály módosítva: 2021, április 08-án. 
 


