
 
 

 
Kutatóintézeti Főosztály 
 
A főosztály alapvető feladata, hogy az akadémiai kutatóhelyek (a kutatóközpontok, 
kutatóintézetek, támogatott kutatócsoportok) számára szervező, koordináló, döntés-
előkészítő és ellenőrző tevékenységével segítse az Akadémia vezetőinek, az AKT-nak és 
a szakbizottságoknak a tevékenységét. 
  
Vizsgálati, adatgyűjtő, javaslattevő, koordináló, elemző és döntés-előkészítő 
tevékenységével: 
 

a) elemzéseket végez, és ez alapján javaslatokat dolgoz ki az akadémiai 
költségvetési szervek (különösen a kutatóközpontok és kutatóintézetek) 
színvonalas és hatékony működésének érdekében;  

b) a tudománypolitika területén segíti a kutatóhálózat szakmai munkáját, így 
különösen: 

• stratégiát és elemzést készít a kutatóhálózat publikációs és pályázati 
tevékenységére vonatkozóan; 

• ellát tudománypolitikai akadémiai feladatokat (elemzések, javaslatok, 
tanulmányok) 

• kapcsolatot tart az innovációhoz és a szellemi tulajdonhoz kötődő 
ügyekben, ellátja a lehetőségek feltárásával és a kutatóhálózat 
tájékoztatását magába foglaló feladatokat, részt vesz a döntés-
előkészítésben, tanácsadásban, a vonatkozó szabályozások 
elkészítésében. 
 

Ellátja az AKT és szakbizottságai, az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa 
működésével kapcsolatos operatív feladatokat és a titkársági teendőket. 
A főosztály napi munkakapcsolatban állva a kutatóintézeti hálózattal – közvetítő, 
véleményező, ellenőrző szerepet betöltve – közreműködik minden olyan, a kutatást 
érintő, segítő ügy intézésében, amely nem tartozik az AKT vagy a tudományterületi 
szakbizottságok hatáskörébe. Elősegíti az MTA-kutatóhálózat pályázati aktivitását 
nemzetközi pályázatokban, különös tekintettel a 2014-2020 közötti Horizont 2020-ra. 
Koordinálja és szervezi az akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek értékelésével 
kapcsolatos teendőket. Elkészíti, szerkeszti a kutatóintézetek tevékenységét bemutató 
éves kiadványokat. 
A különböző tudományterületekhez tartozó témákban benyújtott pályázatokat, 
törvényeket és rendelettervezeteket véleményezteti és véleményezi. 
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A hazai és nemzetközi K+F területet figyelemmel kíséri. A hazai és nemzetközi K+F 
programok előkészítésében és szervezésében részt vesz 
  
A Kutatóintézeti Főosztály által kezelt egyéb ügyek, pályázatok, díjak, ösztöndíjak: 

• Fiatal kutatói álláshely pályázat 
• Infrastruktúra-fejlesztési pályázatok 
• Megújítási és felújítási pályázatok 
• Igazgatói, főigazgatói pályázatok 
• Tudományos társaságok 
• Nemzetközi együttműködési pályázatok (pl. KRCF) 
• EUHUNKPT pályázat 
• Akadémiai Ifjúsági Díj 
• Pedagógus Kutatói Pályadíj 
• Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj 
• Egyéb díjjavaslatok gyűjtése (pl. állami kitüntetésekhez, Gábor Dénes díj, Junior 

Prima. főtitkári elismerés) 

Magyar Tudományos Akadémia 
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 


