Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa
ÜGYREND
Az AKVT jogállása
1.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (a továbbiakban: AKVT) az
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának (a továbbiakban: AKT) konzultatív testülete.

2.

Az AKVT megfogalmazza és elfogadja ügyrendjét, amelyet az AKT hagy jóvá.
Az AKVT összetétele

3.

Az AKVT tagjai a kutatóközpontok főigazgatói, a kutatóintézetek igazgatói és a
támogatott kutatócsoportok vezetőinek öt képviselője.

4.

A támogatott kutatócsoportok vezetői a Magyar Tudományos Akadémia (a
továbbiakban: Akadémia) Alapszabályában és Ügyrendjében foglaltak szerint választják
meg képviselőiket az AKVT-be.
Az AKVT feladat- és hatásköre

5.

Az AKVT megvitatja a kutatóhálózat működtetésének kérdéseit, és javaslatot tesz az
AKT-nek. Az AKVT állást foglal, véleményt nyilvánít minden olyan kérdésben,
amelyben az AKT erre felkéri.

6.

Az AKVT az Akadémia elnökének jóváhagyása előtt véleményezi az AKT elnöke által
részére véleményezésre megküldött AKT határozatokat (a személyi határozatok
kivételével).

7.

Az AKVT megvitatja az AKT tevékenységéről szóló éves beszámolót, és arról állást
foglal.

8.

Az AKVT, ha az AKT elnöke felkéri, véleményt nyilvánít a szakbizottságok
elnökjelöltjéről és tagjelöltjeiről. A javasolt szakbizottsági elnökök és szakbizottsági
tagok ellen az AKVT írásban indokolt kifogással élhet, amely esetben az AKT-nak új
személyi javaslatot kell tennie.
Az AKVT jelöli az Akadémia Elnökségébe a kutatóintézeti igazgató tagokat.
9.1 Az AKVT három tudományterületi részének igazgatói nyilvános jelölés után,
tudományterületenként külön-külön, titkos szavazással kijelölik – maguk közül –
jelöltjeiket, akiket a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény
(MTAtv.) 11. § (1) bekezdése értelmében a Közgyűlés választ meg, hogy a
tudományterületek kutatóintézeteit képviseljék az Akadémia Elnökségében. Az így
megválasztott elnökségi tagok megbízatásának lejárta egybeesik az Elnökség
megbízatásának lejártával, de legfeljebb igazgatói megbízatásuk időtartamára szól.

9.
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9.2 Az Elnökség kutatóintézeti igazgató tagjainak jelölése során az AKVT elsődleges
jelölteknek tekinti az AKVT mindenkori három társelnökét, további jelöltekre
azonban a szavazás megkezdése előtt az AKVT bármely tagja tehet javaslatot. A
szavazás során előbbiek szerint elsőként a három társelnök jelöléséről szavaz az
AKVT: amennyiben mindhárom társelnök elnyerte a jelenlévők szavazatának
kétharmadát, további jelölésre és szavazásra nem kerül sor. Amennyiben a társelnökök
valamelyike nem kapja meg a szükséges szavazatok kétharmadát, a társelnöki
jelöléssel be nem töltött hely vonatkozásában sor kerül a további jelöltekről történő
szavazásra. Amennyiben további jelöltre a szavazás megkezdéséig nem érkezett
javaslat, a társelnökökről történő szavazás a szavazásra jogosultak több mint felének
támogató szavazatával is érvényes.
10.

Az AKVT a három tudományterületről delegál egy-egy tagot a külföldi és nemzetközi
tudományos intézményekkel és szervezetekkel való kapcsolatok elvi kérdéseiben a
Vezetői Kollégium tanácsadó és döntéseket előkészítő szervébe, a Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottságába.

11.

Az AKVT kijelöli a munkáltatói tárgyalócsoportnak az Akadémiai Érdekegyeztető
Tanácsban részt vevő képviselőit.

12.

Az AKVT a tevékenységéről évente beszámol az AKT-nak.
Az AKVT működésének szabályai

Az AKVT az Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében, valamint a jelen
Ügyrendben meghatározott módon működik, tagjai közül megválasztja vezetőjét és
vezető testületét.
13.1 Az AKVT döntéseit (ideértve a személyi kérdésekben történő szavazást is) az AKVT
elnöke által jelen ügyrendben foglaltak szerint összehívott ülésein, az Akadémia
Alapszabálya 1. sz. mellékletének II. pontjában („Döntéshozó testületek szavazási
módja”) meghatározott rend szerinti szavazással hozza meg.

13.

Az AKVT a három tudományterületet egyenként képviselő három társelnökét
hároméves időtartamra választja. A megbízást betöltők mandátumuk lejártával egy
alkalommal újraválaszthatók.
14.1 A társelnökök évente váltják egymást az AKVT elnöki tisztségében.

14.

Az AKVT üléseit az AKVT elnöke hívja össze és vezeti. A tanács ülésein részt vesz az
Akadémia főtitkára vagy megbízottja, valamint az AKVT elnökének felkérésére további
meghívottak.
15.1 Az AKVT elnökét ideiglenes akadályoztatása esetén az általa kijelölt társelnök
helyettesíti, különösen az AKVT ülésének összehívásával és vezetésével kapcsolatos
feladatok ellátása során.
15.2 Össze kell hívni az AKVT ülését akkor is, ha az AKVT tagjainak egyharmada, vagy
az AKT elnöke azt a napirend megjelölésével írásban kéri.

15.

16.

A társelnökök saját tudományterületük képviselőit külön is összehívhatják, és a
szakterületük ügyeiben kialakított testületi véleményt a többi szakterület megkérdezése
nélkül is továbbíthatják. A vélemény továbbításáról az érintett társelnök az AKVT
másik két társelnökét egyidejűleg tájékoztatni köteles.
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17.

Az AKVT titkári teendőit a Kutatóintézeti Főosztály munkatársa látja el.

18.

Az AKVT szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente két alkalommal ülésezik.
Az ülésre szóló meghívón fel kell tüntetni a napirendi pontokat. A meghívót – az
esetleges írásos anyagok csatolásával egyidejűleg – az ülést megelőző legalább öt
munkanappal meg kell küldeni az AKVT tagjainak és a további meghívottaknak.

18.1 Az AKVT üléseiről (ideértve a társelnök által tudományterület szerint összehívott
külön ülést is) az AKVT titkári teendőivel megbízott munkatárs emlékeztetőt készít.
18.2 Az AKVT üléséről készült emlékeztetőt a Kutatóintézeti Főosztály vezetője – az ülést
követő 30 napon belül – tájékoztatásul megküld az Akadémia elnökének és
főtitkárának.
Záró rendelkezések
19.

Az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa Ügyrendjét az AKVT 2009.
szeptember 8-i ülésén fogadta el, és azt az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 2009.
november 23-i ülésén hagyta jóvá. Az Ügyrend hatályos 2009. november 23-tól.

20.

Jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az MTAtv., illetve az Akadémia
egységes szerkezetű Alapszabályában és Ügyrendjében foglaltak irányadók.

Bedő Zoltán, az MTA rendes tagja
az AKVT soros elnöke
s. k.

Lamm Vanda, az MTA levelező tagja
az AKVT társelnöke
s. k.

Pálinkás Gábor, az MTA rendes tagja
az AKVT társelnöke
s. k.
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