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Az MTA Közoktatási Elnöki Bizottság  

működési rendje és kommunikációs szabálya 

 

 Ez a dokumentum az MTA Közoktatási Elnöki Bizottság (rövidítve: KEB és a 

továbbiakban: Bizottság) eljárásrendjét és a tagoktól elvárt viselkedési kódexet tartalmazza. 

Az Akadémia elnöke által felkért állandó Bizottság általános működésében az 1994. évi XL. 

törvényben (MTAtv.) foglalt általános szervezési elveket, és az akadémiai köztestülettől 

általában elvárt kollegiális és nyitott működési elveket követi. Összeállításunk csak olyan 

kérdésekre tér ki, amelyek a Bizottságban végzett munkák típusait, a határidőkhöz 

illeszkedő tanácsadás kereteit, illetve a KEB kompetenciáit és ehhez kapcsolódó gondos 

felelősséggel kezelt önmegjelenítését érintik. 

A KEB oktatási kérdésekben hivatott javaslatot tenni az Akadémia elnökének.  

a) A Bizottság elsődleges feladata az Akadémia elnökének kérésére a hozzá 

beérkezett, a közoktatást érintő állami megkeresésekre adott válaszok 

tudományos értékeléseken alapuló támogatása, valamint a közoktatás 

fejlesztésének tudományos megalapozásával kapcsolatos tevékenységek 

segítése. 

b) A Bizottság a közoktatás – mint a tudományt is érintő országos jelentőségű 

társadalmi ügy – kérdéseiben saját kezdeményezésekkel is él, ehhez kapcsolódó 

belső szakmai üléseket, illetve nyilvános tudományos rendezvényeket szervez. 

 

Általános szervezési elvek 

A KEB munkáját az Akadémia elnöke által felkért elnök (a továbbiakban: Elnök) 

irányítja, folyamatosan egyeztetve az azonos megbízású társelnökkel (a továbbiakban: 

Társelnök). Az ügymenetért, a szervezésért és a dokumentációért a Bizottság titkára felelős. 

Az Elnök akadályoztatása esetén a Társelnök jár el. 

A KEB minden év végén összefoglaló beszámolót készít munkájáról az Akadémia 

elnöke számára.  

A KEB elnöke és társelnöke mindenben igyekeznek a teljes Bizottság hozzáértésére 

támaszkodni. Adott rendezvényekhez illetve véleményük kialakításához közvetlenül 

fordulhatnak az MTA Köztestületének bármely tagjához, köztestületi tag minőségében is. 
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Az a) típusú tevékenység elvei  

A megkeresés tartalma alapján a határidők alapján a KEB elnöke és társelnöke 

közösen döntik el, hogy előterjesztéseket készítve/készíttetve ülést tartanak egy adott 

vélemény kialakításához, vagy saját hatáskörben alakítanak ki véleményt. Az üléseket az 

Elnök vezeti, igyekezve a vitában konszenzust elérni. A vita lezárása után a kialakult 

összegző véleményt, mint határozati javaslatot szavazásra bocsájtja. Az Akadémia elnöke 

felé a kialakult véleményt a szavazási arányokkal és az esetleges kisebbségi véleménnyel 

együtt juttatja el. 

 A saját hatáskörben kialakított véleményhez a KEB elnöke és társelnöke 

konzultálnak a KEB tagjaival, esetleg más hozzáértő köztestületi tagokkal. Ha az Elnök 

szükségesnek tartja, az érvekkel alátámasztott véleményről elektronikus szavazást kérhet. 

 

A b) típusú tevékenység elvei  

 A KEB saját elfogadott eljárásrendje szerint szervezi meg önálló kezdeményezéseit 

a közoktatás kérdéseiről. Bizottsági ülés összehívását az Elnök és a Társelnök mellett a 

tagok legalább 50%-a is kezdeményezheti, továbbá a Bizottság tagjai kérhetik a KEB 

tevékenységét érintő témák napirendre vételét.  

 A bizottsági ülések (értekezletek) esetében törekszik arra, hogy az érzékeny 

kérdésekről az írásos előterjesztések éreztessék a téma sokrétűségét. Adott esetben a 

különböző álláspontok ugyanabban az előterjesztésben is megjelenhetnek. A bizottsági 

ülések szakmai menete indokolhatja azok időben továbbvitelét, ugyanakkor a megtárgyalt 

témák lezárásaként igyekszik egy közös állásfoglalást vagy ajánlást megfogalmazni. A 

bizottsági üléseken elfogadott határozatok adják a kiindulópontját az akadémiai és a sajtó 

nyilvánosságának. A KEB tagjai kerülik a bizottsági üléseken elhangzottak nyilvános 

taglalását, különösen, hogy egymást hozzá nem értő színben tüntessék fel, illetve eltérő 

véleményeikért egymás rossz hírnevét keltsék. 

 A nyilvános ülések valójában tudományos konferenciák, amelyen az előadókat a 

KEB elnökével és/vagy társelnökével előzetesen konzultálva bármely KEB tag felkérheti.  

A Bizottságnak egy-egy téma sokoldalú feltárására, több nézőpont képviseletére, valamint a 

nemzetközi és hazai kutatási eredmények bemutatására kell törekednie és lehetőséget kell 

adni az esetleges szakmai vitákra. 



3 
 

Néhány kommunikációs alapelv 

A KEB tematikáját érintő cikkekben, interjúkban, amennyiben azok bármilyen 

formában köthetők a Bizottság tevékenységéhez,  világosan kifejezésre kell juttatni, hogy a 

KEB tagja nem az Akadémia vagy a Bizottság nevében nyilatkozik, hanem saját álláspontját 

fejti ki. 

 A KEB tagjai kerülik a szenzációra hangoló és a politikai hangvételű 

kinyilatkoztatásokat. 

 Munkájuk belső szervezéséről nem nyilatkoznak. 

 A tudományosan igazolt tényeket és elméleteket állítják előtérbe, ugyanakkor nem 

hallgatják el véleményüket. Minden megnyilvánulásban világosan jelzik, amikor nem 

tudományos megállapításról, hanem véleményről van szó. 

 A Bizottsághoz köthető sajtómegjelenésekről lehetőleg előre – ha nincs rá mód, 

akkor utólag - értesíti az MTA Kommunikációs Főosztály vezetőjét.  

 

Budapest, 2017. november 6. 

 

  


