Okirat száma: 1739/7/2020/JIF

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Magyar Tudományos
Akadémia Titkársága alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
1.1.2. rövidített neve: MTA Titkársága

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Secretariat of the Hungarian Academy of Sciences

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 7.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1970. január 1.

2.2.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.)

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi
Együttműködési Iroda

1051 Budapest, Nádor utca 7.

2

MTA Doktori Tanács Titkársága

1051 Budapest, Nádor utca 7.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia
3.1.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
Az MTA Titkársága az MTAtv.-ben foglaltak alapján szervezi a MTA köztestületi feladatait,
ellátja az MTA intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és
ellenőrzési feladatait.

4.2.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841107

Köztestületek államháztartási igazgatási tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az MTA Titkársága ellátja a fejezetet irányító szerv feladatai közül azokat, amelyekkel a
fejezetet irányító szerv vezetője megbízza, különösen:
– az MTA választott vezetőinek és köztestületi szerveinek munkáját támogatva elősegíti az
MTAtv.-ben megfogalmazott akadémiai feladatok megvalósítását;
– ellátja az MTA nemzetközi kapcsolataiból eredő adminisztratív feladatokat;
– ellátja az MTA testületeinek működéséhez szükséges döntéseket előkészítő, szervező,
összehangoló, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet, biztosítja a köztestületi tagok
részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit;
– köztestületi adatbázisokat működtet;
– végrehajtja a Közgyűlés, a közgyűlési bizottságok, az Elnökség, a Vezetői Kollégium,
annak állandó bizottságai, az elnökségi és elnöki bizottságok, a Doktori Tanács, a
tudományos osztályok és bizottságok, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Kuratórium működésével kapcsolatos feladatokat;
– elvégzi az Akadémia és az MTA Titkársága, valamint a kijelölt szervezetek
költségvetésének operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, átruházott hatáskörben ellátja az MTA
vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat;
– segíti, irányítja és ellenőrzi az akadémiai intézmények pénzügyi, gazdasági munkáját;
– közreműködik az MTA részére felajánlott adományok elfogadásában, hagyatékok
kezelésében, és az Alapszabályban rögzítettek szerint ellátja a Művészeti Gyűjtemény
működtetésével, gondozásával kapcsolatos feladatokat;
– végzi az MTA Doktora címmel, a Bolyai Ösztöndíjjal, az akadémikusi tiszteletdíjakkal és
hozzátartozói ellátásokkal, valamint köztestületi feladatokkal kapcsolatos operatív
pénzügyi-gazdasági, számviteli tevékenységet;
– ellátja az MTA, az MTA Titkársága és igény esetén további akadémiai intézmények
számítástechnikai hálózatának informatikai struktúrája üzemeltetésével kapcsolatos
feladatokat;
– ellátja az MTA vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat;
– ellátja az adminisztratív feladatokat az MTA által működtetett tudományos minősítési
rendszerben, melynek keretében az MTA az MTA doktora, az MTA levelező és rendes
tagja címet adományoz, valamint felkérésre tudományos tevékenységet végző
intézményt értékel;
– végzi a tudományos alkotói járadék folyósítását a Kossuth-díjról és Széchenyi-díjról
szóló törvény alapján;
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– ellátja az MTA által meghirdetett kiválósági pályázatokkal kapcsolatos szervezési,
koordinációs és ügyintézői feladatokat.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

2

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

3

014010

Általános K+F politika

4

041130

Szellemi tulajdon és innováció igazgatása

5

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

6

082052

Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és
információközvetítő tevékenység

7

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

8

083020

Könyvkiadás

9

083030

Egyéb kiadói tevékenység

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: Az MTA Titkársága
vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységből származó bevételeinek felső
határa a módosított kiadási előirányzatok egyharmada.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az MTA Titkársága szervezetének vezetője az MTA elnöke. Az Akadémia elnökét a hazai
akadémikusok közül, a hazai akadémikusok javaslata alapján három évre a Közgyűlés
választja. Az elnököt tisztségében a köztársaság elnöke megerősíti. Az elnöki tisztségre
ugyanaz a személy legfeljebb kétszer választható. Az elnök irányítási jogkörében gyakorolja
az MTA Titkársággal közszolgálati vagy munkaviszonyban állók tekintetében a munkáltatói
jogokat. Az MTA elnöke a munkáltatói jogokat – vagy azok egy részét – az MTA főtitkárára,
illetve a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
2019. évi CVII. törvény (Küt.) szerint az MTA Titkársága vezető beosztású köztisztviselőjére
átruházhatja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közszolgálati jogviszony

a különleges jogállású szervekről és az általuk
foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII.
törvény

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

6. Az akadémiai szervezetre vonatkozó rendelkezések
6.1.

Az MTA Titkársága jogi személy, amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Az MTA és MTA Titkársága költségvetésének
előirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással, a könyvvezetéssel és az
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá elláthatja az üzemeltetéssel és a
vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával,
védelmével kapcsolatos feladatokat.
6.1.1. Az MTA Titkársága az irányító rendelkezése alapján ellátja az alábbi, gazdasági
szervezettel nem rendelkező köztestületi költségvetési szervek Ávr. vonatkozó
rendelkezésében meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait. A munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjéről a köztestületi költségvetési szervek külön
megállapodásban rendelkeznek. Az érintett gazdasági szervezettel nem rendelkező
köztestületi költségvetési szervek megnevezése és székhelye:
-

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága
(székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)

-

Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
(székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 7.)

6.2.

Az MTA Titkársága szervezeti és működési rendjét, a belső és külső kapcsolatokra
vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, amelyet a
Vezetői Kollégium hagy jóvá.

6.3.

Az MTA Titkársága 2012. január 1-jétől ellátja a megszűnt Magyar Tudományos Akadémia
Kutatásszervezési Intézetnek a köztestületi adatbázisok működtetésével, valamint az MTA
és egyes intézményei informatikai infrastruktúrájának üzemeltetésével kapcsolatos
feladatait.

6.4.

Az MTA Titkársága közfeladatainak ellátásához szükséges ingó és ingatlanvagyon
tulajdonosa az MTA. Az MTA a vagyona használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA
Alapszabályában, a Közgyűlés által elfogadott vagyongazdálkodási irányelvekben és az MTA
vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzata szerint – az MTA Titkársággal
ingatlan-használati szerződést köt.

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2020. május 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési
szerv 2019. november 15. napján kelt, 4358/19/2019/JIF okiratszámú alapító okiratát
visszavonom.
Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint”
P.H.

dr. Lovász László
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Dr. Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

4

