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1. AKUTATÓnN'rÉZETJoi ;A, IElmATA

A kutatóintézet jogállása

A kutatóintézet önálló jogi személy, amely az Eötvös Loránd l<utatási Hálózat(EI.HK) tagjaként
működik, gazdálkodási besorolása alapján önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv,
irányítása alá más önállóan működő költségvetési szem nem tartozik.

2. A kutatóintézet alapítása

Az intézetet a MT 540.126/1 /1954. számú határozat alapján alapította a Magyar Tudományos .Akadémia
(a továbbiakban: MTA), mint Debreceni Fizikai Kutató Intézetet.

A Kutatóintézet 2019. szeptember l-jétől az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH)
részeként, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságának(a továbbiakban: ELKHI Titkárság)
irányítása alatt működik.
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A Kutatóintézet jogállását meghatározó jogszabály: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény(a továbbiakban: KFI tv.).

Hatályos Alapító Okiratának száma: 014/1/2019/JIF

3. A kutatóintézet alapadatai

3.1. Neve, rövidített neve
teljes neve: Atoínmagkutató Intézet
rövidített neve: Atomki

3.2. Elnevezése idegen nyelveken
Az intézet elnevezése angol nyelven: Institute for Nuclear Research

3.3. Publikációs névhasználat

A tudományos tevékenységet végzők a publikációikban a kutatóintézetet az alábbiak szerint tüntetik
fel: ATOMKI / Institute for Nuclear Research

3.4. Székhelye és telephelyei: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.

3.5. Hivatalos honlapja és elektronikus levélcíme: https://atomki.hu, director(@atomld.hu

3.6. Illetékessége, működési köre: országos

3.7. Irányító szerv

neve: Eötvös Loránd l<utatási Hálózat Titkársága(ELKH Titkárság)
székhelye: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

3.8. A kutatóintézet azonosító adatai

e Törzskönyvi nyilvántartási szám: 30344
AHT azonosító szám: 039507

Statisztikai számjel: 1 5300344-7219-312-09
Adóigazgatási azonosító szám: 15300344-2-09
Szakágazat száma: 721900

Előirányzat-felhasználási keretszámlát vezet(5 pénzintézet: Magyar Államkincstár

e

©

e

©
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4. A kutatóintézet közfeladatként ellátott tevékenysége

A kutatóintézet autonóm módon vesz részt az ELKH közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállalhat
közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet. A kutatóintézet közfeladatként ellátott
alaptevékenységét az irányító szerv alapító okiratban határozza meg.
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4.1. A közfeladatként ellátott alaptevékenység köre

A kutatóintézet alaptevékenységi körét az alapító okirata az alábbiak szerint határozza meg:

Az Atomki a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi L.XXII. töwényben
megjelölt közfeladatokat látja el központi költségvetési szervként, a jelen alapító okiratban
meghatározott és részletezett körben.

Az Atomki alaptevékenysége:

e alap- és alkalmazott kutatások folyatása az atommag6zikában, az atom6izikában és
részecske6uikában;

e 6zikai ismeretek és módszerek alkalmazása más tudományágakban(anyagtudomány és
anyagvizsgálat, földtudományok és kömyezetkutatás, orvosi-biológiai kutatások) és a
gyakorlatban;

az alap- és alkalmazott kutatásokhoz szükséges módszerek és eszközök fejlesztése.e

A kutatóintézet kutatási feladataihoz kapcsolódó eglréb feladatai az alapító okii:útnak megfelel(3en:

e kutatási alaptevékenységével összefüggésben tudományos ismeretterjeszt(5 tevékenységet
folytat, tudományos, szak- és ismerette4esztő kiadványokat jelentet meg;

e segíti a tudomány magyar nyelven való művelését;

együtünűködik hazai kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel, verik közös kutatásokat folytat;
kapcso[atokat tart fenn és ]étesít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi
tudományos társadásokkal; el(3segíti a magyar kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos
életben;

hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;

szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági
hasznosítását;

e

e

e

e a felsőoktatási intézményekkel együtt:működve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási,
képzési és továbbképzési feladatokat lát el;

e szakkönyvtárakat működtet.

4.2. Alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti besorolása

  kormányzati funkciószám konnányzati funkció megnevezése

l 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

2 014020 Biotechnológiai alapkutatás

3 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás

4 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

5 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

6 055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás
és fejlesztés

7 075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés



4.3. A kutatóintézet vállalkozási tevékenysége

A kutatóintézet vállalkozási tevékenységet folytathat. Vállalkozási tevékenységéb(51 származó
bevételeinek felső határa a módosított kiadási előirányzatok 33 %-a.
Az Atommagkutató Intézet jelen szabályzat kiadásakor vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5. A kutatóintézet gazdálkodása

A kutatóintézet a központi költségvetési i:endszerben, a KFI tv.-ben, a vonatkozó államháztai:tási
Jogszabályokban, az ELKH Titkárság kutatóhelyeket érint(5 bels(5 szabályzataiban, továbbá az MTA-val
kötött ingó és ingatlanhasználati szerződésekben foglalt előírások szerint gazdálkodik a rendelkezésére
bocsátott pénzeszközökkel, egyéb eszközökkel és saját bevételeivel. Gazdálkodási tevékenységében az
államháztartási és a költségvetési gazdálkodás elveit és szabályait érvényesíti.

6. A vagyonnal kapcsolatos szabályok

Az önálló jogi személyként működl5 kutatóintézet közfeladatainak ellátása érdekében saját tulajdonú
vagyonelemekkel rendelkezik. A tevékenysége során használt ingatlan és ingó vagyon részben az MTA
által a vonatkozó tönényi rendelkezések szerint térítésmentesen használatba adott köztestületi
vagyonelemekből tev(5dik össze. Az MTA tulajdonú ingatlan és ingó vagyonnak(pl. tárgyi eszközök,
készletek) használatára az MTA-val kötött kétoldalú szerb(5désekben foglaltak irányadók.
A kutatóintézet a használatba adott köztestületi vagyont és a saját vagyonát elkülönítetten tartja nyilván.

Erdekeltségi rendszer
Alaptevékenység elszámolása -- költségvetési maradvány
Az alaptevékenységi feladatokat a jelen szabályzat 4.1 pontja tartaknazza. Az alaptevékenységre
vonatkozó elszámolási szabályokat kell alkalmazni azon tevékenységek esetén is, amelyeket az
államháztartásról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján az alapító okiratban nem kell
feltüntetni.

A költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az
államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.
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8 081071 Udülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

9 082042 Könyvtári állomány gyarapítása,'nyilvántartása

10 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

11 082044 l<önyvtári szolgáltatások

12 083030 Egyéb kiadói tevékenység

13 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai
gyakolbti oktatás szakmai feladatai a szakképző
iskolákban

14 092270 Szakképző iskolai tanulók szajímai gyakorlati
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

15 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

16 0941 10 Felsőoktatási szakképzés

17 094120 Szakirányú továbbképzés

18 094210 Felsőfokú oktatás

19 095020 lskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés



A kutatóintézet alapítói, tulajdonosi jogai gazdálkodó szervezetekben
A gazdálkodó szervezetek, amelyek felett a kutatóintézet, mint költségvetési szerv alapítói, illetve
tulajdonosi(tagsági) jogokat gyakorol, a következ(5k:

e "Vákuum Tömörség és Mérés Technika" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg. 09-09-012436),
DTMP Debreceni Tudományos Műszaki Park Nonprofit Kft. (Cg. 09 09 015651),
Phamiatom Hungária Kft. (Cg. 09-09-017416)

e

11. A KUl:ATÓINTÉZET KEZE'lÉSE

A kutatóintézet egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki magasabb vezet(5 megbízással rendelkező
közalkalmazott. Az igazgató és az egyes szervezeti eg)rségek között, valamint a szervezeti egységeken belül
a feladatkör:ök és hatáskörök az igazgató rendelkezése szerint decent:ralizáltak.

Az intézet munkáját az Igazgatótanács közreműködésével az igazgató itányiqa.

Az igazgató valamennyi, a kutatóintézet mÍiködését érintő kérdésben - az előirányzat-felhasználási
keretszáínlával rendelkezés kivételével, továbbá, ha jogszabály, jelen szabályzat vagy egyéb irányítószervi
szabályozás eltér(5en nem rendelkezik - önállóan dönt.

Az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése alá tartozó, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tömény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
töwénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szeweknél, illetve más
kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/201 1 . (V. 26.) 1<orm. rendelet
(a továbbiakban: Kjt. V.). szerinti magasabb vezető megbízással rendelkező helyettesek:

e az igazgatóhelyettes,

e a gazdasági vezető.

Az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése alá tartozó, a Kjt. és
rendelkez(5, és vezető megbízással nem rendelkező, de meghatározó

e a műszaki igazgató,

a tudományos osztályok vezetői,
a laboratótiumvezetók,

a Részecskegyorsító Központ vezet(5Je,

a Számítóközpont vezetője:

a Könyvtár vezet(5je,

a Tudományos Tanács ehöke,
a Műszaki Tanács elnöke,

a belső ellenőr.

a tudományos titkár.

a Kjt.V. szerinti vezet'5 megbízással
munkakört ellátó közalkalmazottak:

e

e

e

e

e

e

©

e

e

Az igazgató irányítási jogainak jelen szabályzatban meghatározott körét - jogszabály eltérő
rendelkezésének hiányában - akadályoztatása idejére írásos megbízással átruházhatja. A vezetők
hatáskörét, jogait és felelősségét a vonaüozó hatályos jogszabályok, a jelen szabályzat, az irányító szerv
rendelkezései, a kutatóintézeti belső szabályzatok, az igazgatói rendelkezések, utasítások és a munkaköri
leírások tartalmazzák.

111. A KulATon:NIÉzET SZERVEZETI iWiXPÍTÉsE

A kutatóintézet szewezeti egységei a tudományos osztályok és a kutatómunka feltételeit biztosító
laboratóriumok és egyéb szervezeti egységek. Az osztályok élén osztájyvezetők állnak, a laboratól:iumok
élén laborvezetők. A kutatóegységek mátrix szervezésben működnek.
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A kutatóintézet szervezeti felépítését az 1 . számú melléklet (organogram) tartalmazza.

Az egyes szerkezeti egységek ügyében az igazgató és a szerkezeti egységek vezetői között a felel(5sségt és
hatáskörök az SZMSZ-ben megszabott módon oszlanak meg. A szervezeti egységek saját
kutatómunkájukban a mindenkor hatályos jogszabályok és kutatóintézeti rendelkezések keretein belül
önállóak.

1. A tudományos osztályok

A kutatóintézet tudományos feladatokat ellátó szervezeti egységei a tudományos osztályok, melyek a jelen
szabályzat hatályba lépésekor:

e Atom- és Molekula6zikai Osztály

e Elméleti Fizikai Osztály

8 Felület6zikai Osztály

e Kísérleti Magnzikai Osztály

e Környezettudományi Osztály

B Magfizikai Alkalmazások Osztálya

e Részecskefizikai Osztály

11. Laboratóriumok:

A laboratódamok megneue#se.

© Magfizikai Laboratórium
8 Elméleti Fizikai Laboratórium

© Atom és Molekulaílzikai Laboratórium

e Anyagtudományi Laboratói:ium

e OTÖkségtudományi Laboratórium
8 Ciklotron Laboratórium

e Tandetron Laboratórium

e Elektronikai Laboratórium

e lzotópklmiatológiai(IKER) Laboratórium

B Kömyezetanahtikai Laboratórium(HEKAL)

111. Kutatócsoportok

Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok, támogatások idejére, jelleme(5en néhány évre, a projektek
végrehajtásához ad hoc kutatócsoportok alakulnak. A kutatócsoportok vezet(5i az osztályvezetőkkel
azonos hatás- és jogkör:t kapnak a csoportjukban.

lv. További szervezeti egységek megnevezése

e Részecskegyorsító Központ

e Pénzügyi és Számviteli Osztály

e Uzemeltetési Osztály

e Gondnokság

e Mechanikai Műhely

e Elektronikai Műhely

e Számítóközpont
h



e

e

e
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Könyvtár

DE-Atomki l<örnyezetfízikai Khelyezett Tanszék

Sugárvédelmi Szolgálat

Titkárság

Az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése alá tartozó, vezető megbízással nem rendelkező, de
meghatározó feladat:

e a belső ellenőrzés

lv. AZ ntÁNYíTÁsBAN És A DÖN'iÉsHozAi:AI..BAN itÉszivEvő
'lES'lElETEK

1. A testületi szervek működésének általános szabályai

A testületi szervek az igazgató egyszemélyi felelősségének érintetlenül hagyásával közi:eműködnek a
kutatóintézet hányításában, véleményt nyilvánítanak, és javaslatokat tesznek a hatáskörükbe utalt
témakörökben, de javaslatuk - jogszabály vagy az irányító szerv által kiadott ellentétes rendelkezés
hiányában - az igazgatót nem kötelezi.

A testületi szenet - szükség szel:int, de legalább évente kétszer - annak elnöke hívja össze és vezeti üléseit,
amelyről jegyzőkönyvet/emlékeztetőt kell készíteni. Az elnök akadályoztatása esetén az elnöki feladatokat
az elnökhelyettes, ennek hiányában az elnök által a testíilet tagjaiból kijelölt személy látja el. A testület
állásfoglalásait határozatait) a jegyz(5könyvekben elkülönítetten kell megfogalmazni, illetve azokat
kronologikus sorrendben nyilván kell tartani.

2. A kutatóintézet testületi szervei és a munkaülések fomiái

2.1. Az Igazgatótanács (IT)

A kutatóintézet igazgatójának döntés-előkészítő és tanácsadó testülete, ülésein minden, a kutatóintézetet
érintő fontosabb kérdésben véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet. Az igazgató az ülésen elhangzottak
alapján dönt a hatáskörébe tartozó kérdésekben. Az IT elnöke az igazgat(5, akadályoztatása, távolléte
esetén az IT üléseit az igazgatóhelyettes vezeti, aki a történtekről utólagos beszámolással köteles
tájékoztatni az igazgatót.

Az IT tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, a műszaki igazgató. Az IT ülésén az
egyes napirendekhez kapcsolódóan meghívottként tanácskozási joggal részt vehetnek az érdekvédelmi
szervezetek képviselői, illetve az Igazgató által felkért más érdekelt személyek.

Az igazgató egyszemélyi felelőssége nem csökkenti a testület tagjainak, a szewezeti egységek vezetőinek
felel(5sségét a meghozott döntésekben.

Az igazgató az érdekvédelmi szervezetek képvisel(Sínek jelenlétében köteles kikénli az IT véleményét az
alábbi ügyekben hozandó döntések előtt:

e illetményemelések, jutalmazások elveinek kialakítása,
e a közalkalmazotti minősítési rendszer egyes elemeinek kialakítása.

Az igazgató köteles kikérni az IT véleményét az alábbi ügyekben hozandó döntések előtt

e tudományos telek kialakítása, azok jelent(5sebb módosításai,
e szervezeti átalakítások, módosítások,

e a kutatóintézeti munka rövid- vagy hosszabb távú értékelésének kérdései,
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e
a kutatóintézet könyv- és folyóirat kiadásával kapcsolatos főbb tartalmi, személyi és anyagi
kérdések.

Az igazgató kikérheti az IT véleményét az alábbi ügyekben hozandó döntések előtt

e tudományos munkakörre történ(5 pályázati kiírások,
e vezet(5i megbízás adása, visszavonása esetén,

e közalkalmazotti kinevezések és tudományos munkaköri besorolások, átsorolások

Az IT a fentieken túl jogosult mindazon ügyekben véleményt nyilvánítani, amelyeket tagjai elé
terjesztenek.

Az IT havonta ülésezik, szükség esetén azonban bánnikor összehívható. Az IT ülésein az operatív
menedzsment beszámol a stratégiai célok megvalósításának aktuális helyzetéről, az azokhoz kapcsolódó
eseményekről, kockázatokról és ellenőrzési eredményekről. Az elnök rendelkezése alapján, ha
jegyzőkönyv felvételére kerül sor, el(5zetesen jegyzőkönywezetőt és hitelesítót kell egyszerű
szótöbbséggel megválasztani. A jegye(5könyvet jóváhagyást követ(5en a résztvevők megkapják.

2.2. A Kutatóintézeti Tudományos Tanács (TT)

A TT a belső konüolhendszer része, a kutatói önkormányzat szerve, amely az Igazgató egyszemélyi
felelősségének érintetlenül hagyásával véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a kutatóintézet tudományos
kutatási tevékenységével kapcsolatos lényeges kérdésekben.

A TT szavazati joggal bíró tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettes, a muszaki igazgató, a tudományos
osztályvezetők, az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló kutatóprofesszorok és tudományos
tanácsadók, a Műszaki Tanács elnöke, a Debreceni Egyetem Tanácsa által kijelölt két képviselő, a DE
ATOMKI Környezet6uikai Kihelyezett Tanszék vezetője; tanácskozási jogú tagjai az intézet emelitus
professzorai. A TT tagjai kötelesek munkájuk során az Intézet érdekeit legjobb tudásuk szerint képviselm
a sz{3k szakteí:illeti érdekekkel szemben.

A llT elnöki és elnökhelyettesi tisztségére a TT a szavazati jogú tagjai közül választás alapján tesz
javaslatot az igazgatónak. A TT titkára az elnök által felkért közalkalmazott. Az üléseken állandó
meghívottként van jelen a gazdasági vezető, a Részecskegyorsító-központ vezetője, az intézetben működő
TUDOSZ alapszervezet titkára és az intézeti Közalkalmazotti Tanács elnöke, akiket távollétük esetén
meghatalmazottjuk helyettesíthet.

A TT elnökének felkérése alapján a 'l'.[' ü]ésén tanácskozási jogga] részt vehetnek o]yan szakemberek,
alíiknek a részvétele egy adott kérdés megvitatásában fontosnak látszik.

A TT üléseit az elnök a szükség szerinti gyakorisággal hívja össze, de évente legalább kétszer ülésezik. A
'l'l'-t össze kell hívni valamely kérdés megtárgyalására, ha azt legalább 5 tagja írásban kéri. A 'll' véleményt
nyilvánít az igazgató által eléje utalt minden kérdésben.

Döntését megelőzően az igazgató köteles a 'l'l' elé tárni az alábbi ügyeket:

e

e

e

e

az intézet stratégiai terveit, célkitűzéseit;

az intézet tudományos munkájáról szóló átfogó beszámolójelentéseket;

jelentős együttműködési és konzorciumi szerb(5dések kérdését;

cégalapítási, iEetve cégben(rész)tulajdon megszerzésére vagy megszüntetésére
szándékát

uányuló

A 'lT

e dönt arról, hogy az intézeti habilitációról szóló szabályzatban leírt tudományos főmunkatársa
minősít(3 eljárás eredményesnek minősíthető-e,
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e

e

e

e

javaslatot tesz a kutatóprofesszor, a tudományos tanácsadó, a tudományos főmunkatárs
munkakört ellátók magasabb 6zetési fokozatba történő átsorolására,

rendszeres időközönként értékeli az intézetben folyó kutatási témák eredményességet,
javaslatot tehet a művelt tudományos területek bővítésére, szűkítésére, kezdeményezheti úl
kutatások indítását,

az igazgató felkérésére javaslatot tesz az intézeti Szalay-díl díjazottjáta.

2.3. A Műszald Tanács

A Műszaki Tanács a belső kontrollrendszer része, a kutatói önkormányzat szele, amely az igazgató
egyszemélyi felelősségének érintetlenül hagyásával véleményt nyilvánít és javaslatot tesz a kutatóintézet
műszaki és in&astl:ukturáhs helyzetével, terveivel kapcsolatos lényeges kérdésekben.

A Műszaki Tanács szavazati joggal bíró tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, a
műszalü igazgató, a 'll' elnöke, a Részecskegyorsító l<özpont vezetője, a laboratódumvezet(5k, az
Uzemeltetési Osztály vezetője és a Számítóközpont vezetője.

Tanácskozási jogú tagjai a gondnok, a sugárvédelmi, a tűzvédelmi, a munkavédelmi, a környezetvédelmi
megbízott, a Mechanikai és az Elektronikai műhely vezetője.

A Műszaki Tanács tagjai kötelesek munkájuk során az Intézet érdekeit legjobb tudásuk szerint képviselni
a szűk szakteljileti éi:dekekkel szemben.

A Műszaki Tanács elnöld és elnökhelyettesi tisztségére a Tanács a szavazati jogú tagjai közül választás
alapján tesz javaslatot az igazgatónak. A Műszaki Tanács titkára az elnök által ana felkért közalkalmazott.
Az üléseken állandó meghívottként van jelen az intézetben működ(5 TUDOSZ alapszervezet titkára és az
intézeti Közalkalmazotti Tanács elnöke, akiket meghatalmazotquk helyettesíüet.

A Műszaki Tanács elnökének felkérése alapján a Mtíszaki Tanács ülésén tanácskozási joggal részt
vehetnek olyan, nagy tekintéllyel rendelkező, elismert szakemberek is, akiknek a részvétele egy adott
kérdés megvitatásában fontosnak látszik.

A Műszaki Tanács üléseit az elnök a szükség szerinti gyakotisá@al hívja össze, de évente legalább kétszer
ülésezik. A Műszaki Tanácsot össze kell hívni valamely kérdés megtárgyalására, ha azt legalább 5 tagja
írásban kéd. A Műszaki Tanács véleményt nyilvánít az igazgató által eléje utalt minden kérdésben.

A Műszaki Tanács

e

e

e

e

részt vesz az Intézet inaastruktúráját érintő süatégiai-fejlesztéseknek kidolgozásában,

összehangolja a különböz-5 teiáiletek igényeit szélesebb kört érintő műszaki átalakítások
tervezésnél,

rendszeres időközönként értékeli az intézeti kutatási és alapin&astruktúrájának helyzetét,
javaslatot tesz fejlesztésekre, felújításokra, átalakításokra, nagy-berendezések selejtezésére,

véleményezi az éves beszerzési terveket.

2.4. A Külső Tanácsadó Testület (la'T)
A kutatóintézet munkáját -- az igazgató döntését(51 Higgyen - K-rT támogadiatja. Létrehozása esetén a
KTT összetételére, tagjainak felkérésére és megbízására, valamint működésére vonatkozó szabályokat a
kutatóintézet külön szabályzatban határozza meg
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2.5. A kutatóintézeti ülés (összintézeti értekezlet)

A kutatóintézeti közélet fóruma, amelyen a kutatóintézettel közalkalmazotti és egyéb jogviszonyban állók
jogosultak részt venH. A kutatóintézeti ülés feladata, hogy módot adjon a kutatóintézet egészét érint(5
kérdések megwtatására és - ha szükséges - a kutatóintézeti közösség állásfoglalására.

Az ülést az igazgató hívja össze, a levezető elnöki funkciót az igazgató vagy az általa felkért személy tölti
be. Kutatóintézeti ülést évenként legalább egyszer kell tartani. Az ülés egyuttal betölt:i az éves
munkaértekezlet szerepét, s ezen az igazgató értékeli az el(5ző év munkáját, ismerteti a kutatóintézet
feladatait, az Intézet költségvetését, gazdasági helyzetének alakulását; az intézet és (rész)tulajdonában levő
cégek vállalkozási tevékenységének eredményességét; az intézet rendelkezésére bocsátott források
fe[haszná[ásának tenezetét. A hivata]osan távo] levők kivéte]éve] az ülésen a részvéte] va]amennyi
kutatóintézeti közalkalmazott számára kötelező.

l<utatóintézeti ülést kell összehívni minden olyan, a tudományos tevékenységet érintő esetben, amikor a

kutatóintézet tudományos munkakörben foglalkoztatott kutató közalkalmazottaknak véleményét
szükséges megismerni. Ebben az esetben a tudományos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak
jogosultak a kérdésről szavazni.

Az igazgató az IT meghallgatása után kutatóintézeti ülést hívhat össze minden olyan alapvető, a
kutatóintézet egészét érintő kérdés megtárgyalására, amelyben a kutatóintézeti közösség
véleménynyilvánítását szükségesnek tata (például: úl, több éves kutatási programok, jelent(5s fejlesztések,
átszervezések stb.).

Kutatóintézeti ülés összehívását, valamely kérdés napirendre tűzését a kutatóintézeti közösség is
kezdeményezheti. A kutatóintézet egészét érintő kérdések esetén a kutatóintézetben foglalkoztatottak
több mint 30%-ának, tudományos kérdésekben a teljes kutatói létszám több mint 30%-ának
kezdeményezésére az igazgató köteles a kutatóintézeti ülést összehívni.

2.6. Vezetői értekezlet

Az operatív irányítás eszköze a vezetői értekezlet, melyen az intézet aktuális feladatai, a feladatok
végrehajtásában elért eredmények kerülnek ismertetésre, illetve az aktuálisan felmeliilő problémák
kerülnek megvitatásra. A vezetői értekezletet az igazgatóhelyettes hívja össze általában havi
rendszerességgel. Résztvev(5i az igazgató, az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, a műszaki igazgató, az
osztályok vezet(5i, a laboratóriumok vezet(5i, a Részecskegyorsító-központ vezetője, a m(íhelyek vezetői
a Számítóközpont, a Sugárvédelmi szolgálat és a Könyvtár vezetője, és állandó meghívottként a
szakszemezet titkára és a KT elnöke. A résztvevők elfoglaltsága esetén helyettesük képviselheti őket. A
vezetői értekezleten az igazgatói titkár emlékeztetőt készít, ami jóváhagyás után felkel:ül a kutatóintézet
belső honlapjára, az intranetre.

2.7. A Tudományos Osztály/laboratórium értekezlete

A tudományos osztály értekezlete az osztály kutatóinak munkafóruma, amelyet évente legalább egyszer
kell tartani. Ha a kutatóintézet működésének egészét érinti a napirend, ebben az esetben az értekezletre
az igazgatót is meg kell hívni.
A laboratórium értekezlete a kutatási egység munkafóruma, amelyet évente legalább egyszer kell tartani.
Ha a kutatóintézet működésének egészét érinti a napirend, ebben az esetben az értekezletre az igazgatót
is meg kell hívni.

2.8. Bizottságok

Egyes speciális fe]adatot e]]átó bizottság fe]á]]ításáró], azok tagjainak felkétéséről az igazgató dönt.
Feladataikat igazgatói utasítás vagy szabályzat rögzíti.

2.9. A közalkalmazottak részvételi joga a vezetésében

A közalkalmazottakat a vonatkozó munkajogi jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint részvételi
jog illeti meg a kutatóintézet vezetésében. A részvételi jogokat munkaügyi kérdésekben a szakszervezet,
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egyéb kérdésekben pedig a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közakalmazottak
közössége nevében az általuk közvedenül választott közalkalmazotti tanács gyakorolja. A
Közalkalmazotti Tanács és a TUDOSZ SZB szükség esetén, de évente legalább két alkalommal az
igazgatóval áttekinti az aktuális, az Intézet dolgozóinak széles körét érintő kérdéseket.

v. A KU'iATómiÉzE'r MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
RENDEL.KEZÉSEK

1. A kutatóintézet közfeladatai ellátásának módja

A kutatóintézet alapító okiratának megfelelően végzi tevékenységét. A közfeladatokon túlmen(5en
azonban, az elnyert pályázatok és kutatási-fejlesztési szerződések által behatárolt módon, az alapító
okiratban foglaltakkal összhangban az igazgató határozza meg a kutatóintézet feladatait, tevékenységét.

2. Szakmai, funkcionális kapcsolatok

Az irányító szervvel, annak tudományos testü]etéive], az El-:KH Titkárságának szervezeti egységeivel, más
kutatóközpontokka], kutatóintézetekkel, egyéb szervezetekkel, intézményekkel és gazdálkodó
szeri'ezetekkel a kapcsolatot fő szabályként az igazgató, és felhatalmazása alapján a jelen szabályzatban
feltüntetett feladataik megvalósítása érdekében az igazgatóhelyettes és a gazdasági vezet(5 tartja.

A hivatalos infomiációk fogadására a kutatóintézet igazgatója jogosult, akadályoztatása esetén e
tekintetben szakteiiiletüknek megfelelően az igazgatóhelyettes és a gazdasági vezet(5 is illetékesek. A
helyettesítési körben eljáró vezet(5k az igazgatót minden lényeges kérdésben utólag tájékoztatni kötelesek.

Mind az intézetbe érkező, mind az intézetbő] kiment infomiáció fonnája lehet egyaránt hagyományos
vagy elektronikus. A hagyományos és elektronikus formájú infomiáció iktatása és archiválása a Pénzügyi
és Számviteli Osztály titkárságán történik. Az intézet belső ügyvitelében az elektronikus levelezés a
Javasolt fomia, ahol ez lehetséges.

3. A kutatóintézet képviselete

A kutatóintézet általános és teljes képviseletére az igazgató jogosult, aki e jogkörét általánosan
meghatározott, illetőleg egyedi esetekben, állandó vagy ideiglenes jelleggel átruházhatja. A jogkörök
átruházása a jogkör és az ellátandó feladat pontos megjelölésével, írásban történhet azzal, hogy az
átruházást az igazgató bámlikor, indokolás nélkül megszüntethető.

4. Belső irányítás, szabályzatok

A kutatóintézet tevékenységét jogszabályok, az ELKH Titkárság belső szabályzatai, a jelen szabályzat, a
kutatóintézet belső szabályzatai és igazgatói rendelkezések (utasítások) szabályozzák. A kutatóintézet
igazgatójának kötelezettsége a belső szabályzatok és az egyes szervezeti egységek ügyrendjének kiadása és
azok naprakészségének biztosítása.

Jelen szabályzat mellékletét képezik:

a) a kutatóintézet szer«ezen felépítésének ábrája (organogram) (l . sz. melléklet),

b) a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje megnevezése melléklet(2. sz. melléklet)

5. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos követelmények

Foglalkoztatási követelmények:

A tudományos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a K)t., annak végrehajtási
rendeletében, és a kutatóintézeti követelményrendszerben az adott munkaköre el(Sírt követelmények az
irányadók. Nem tudományos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében a Kjt. annak

11



/

végrehajtási rendeletének melléklete szerinti meghatátozásokat és a kutatóintézeti sajátosságoknak
megfelel(3 követelményeket kell figyelembe venni.

A közalkalmazottakkal szemben támasztott általános követelmények

5.1. A kutatóintézet valamennyi közalkalmazottja köteles:

a kutatóintézet, valamint az irányító szerv szakmai és gazdasági hímevét legjobb tudása szel:int
és kifogástalan magatartással megőrizni;

b) a kutatóintézet hazai és nemzetközi elismertségét növelni;

c) a kutatóintézeti közalkalmazottakkal szemben támasztott erkölcsi szabályoknak megfelel(5
magatartást tanüsitam;

d) a kutatóintézet érdekeit én-ényesíteni a töwényesség keretei között;

e) végzettségének, szakmai gyakorlatának és a munkáltatónál szerzett ismereteinek
alkalmazásával a legjobb tudása szerint eljárni, és ezzel biztosítani a rábízott feladatok sikerét
és eredményességét;

f) feladatait a közérdek figyelembevételével ellátni;

g) a tudományos célok megvalósítása érdekében ismereteit továbbfejleszteni.

,)

5.2. A kutatóintézet tudományos besorolású közalkalmazottjai kötelesek különösen:

a) az MTA Tudományetikai Kódexe elvárásainak megfelelően tevékenykedíli;

b) az EI.l<IH Titkárság szervezeti egységeivel, más kutatóközpontokkal/kutatóintézetelüel
fenntartott kapcsolatokat erősíteni;

c) munkájukat az igazgató által jóváhagyott éves kutatási tew alapján végezni,

d) tudományos tevékenységet folytatni a tudományos követelményrendszer figyelembevételével;

e) publikálni és publikációs tevékenységük során betartani az kutatóintézet szellemi tulajdon
kezelésére vonatkozó szabályzatát,

f) szakmai munkájukról éves beszámolót készíteni;

g) tudománymetdai adataikat gyűjteni, összesíteni, közzétenni.

VI. A KU'iATónNTÉzET VEZETŐINEK FEL.ADAT- És nA]'ÁSKöRE

Az igazgató
1.1. JogáHása

A KFI tv. értelmében az ELKH Irányító Testülete meghatározza az igazgatói munkakör betöltését
szolgáló nyilvános pályázati felhívás tartalmát és megválasztja a kutatóhelyek vezetőit.
Az igazgató megválasztásha vonatkozó részletes szabályokról az ELKH működési alapelveit tutalmazó
dokumentum rendelkezik.

A megbízás a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időre szól. Az igazgató közalkalmazotti
Jogviszonyban a kutatóintézettel áll, felette a munkáltatói jogokat az ELKH elnöke gyakorolja.
Az igazgató, mint a költségvetési szem vezetője a kutatóintézet ügyeiben a vonatkozó jogszabályok és az
irányító szem rendelkezéseinek keretei között önállóan és egyéni felel(5sséggel dönt.

Az igazgató saját hatáskörben az alábbi jogköröket gyakorolja:

a) a kutatóintézet általános és teljes képviselete;
b) az alapvető munkáltatói jogkör gyakorlása;
c) költségvetési hányítási jogok teljes körű gyakorlása;
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kiadmányozási jog mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály, jelen szabályzat vagy külön
rendelkezés alapján nem delegál a kutatóintézet valamely közallmlmazotqához;
döntés a kutatóintézetet érintő elvi, tudománypohtíkai és tudományos kérdésekben;
döntés a kutatóintézet által használt vagyon vonatkozásában;
kutatóintézeti részvétel vállalása kiemelt kutatási feladatokban;
a kutatóintézeti kutatói közösség fejlesztési arányának meghatározása;
a kutatóintézet humánpolitikai munkájának hányítása,
javaslattétel a kutatóintézeti munkatársak kitüntetésére;
a kutatóintézet hazai és külföldi kapcsolatainak irányítása;
a kutatóintézet teNeinek végleges kialakítása;
minősített iratok kezelése.

Az igazgató irányítási jogköre Idte4ed a kutatóintézet működésének egészére. Ennek gyakorlására az
igazgató az irányító szerv és a kutatóintézet belső szabályzataiban rögzítettek szerint egyedi
rendelkezéseket, utasításokat adhat ki. Az igazgató pénzügyi, gazdasági kötelezettségvállalási,
utalványozási és teljesítési igazolási jogkörét a Gazdálkodási jogkörök szabályzata tartaknazza.

1.2. Feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja

e kapcsolattartás az ELKH megbízott vezetőivel, az ELKH Titkárság szervezeti egységeinek
vezetőivel;

e az IT tagja, részt vesz annak munkájában;

e a kutatóintézet kutatási feladatainak meghatározása, ft5 célkitűzéseinek, tudományos
koncepciójának, beszámolóhak előkészítése, ellen(érzése, Jóváhagyása, felteqesztése az ELKH

e a kutatóintézet anyagi eszközeinek és létszámának a tervezett kutatási tevékenységhez igazodó
felosztása, az intézeti szewezeti egységek vezet(5i javaslatának figyelembevételével; a tanácsadó
testületek tagjainak felkérése és visszahívása;

a szervezeti egységek (tudományos és nem tudományos szervezeti egységek) működésének
koordinálása azok vezetői útján;
a kutatóintézeti közalkalmazottak szakmai fejlődése feltételeinek biztosítása;

a kutatási témák meghatározása és megszüntetése a tanácsadó testületek véleményének
meghallgatásával;

a kutatóintézet szerkezeti és működési szabályzatának elkészítése, és )óváhagyásra az irányító
szem elé terjesztése;

a kutatóintézet belső szabályzatainak kiadása;

a kutatóintézetnek a hazai és kü]fö]di kutatóintézetek(nél, fals(5oktatási intézményeknél és más
szerveknél töi:tévő képviselete;

a kutatóintézet hazai és külföldi szervezetekkel, személyekkel való kapcsolattartásának
meghatározása, a hivatalos külföldi vendégek meghívása;

a kutatóintézet tevékenységét érintő tudományos, gazdasági, műszaki infomiáció hírközlő és
egyéb szervek számára történő közlésének, valamint tudományos publikációk kiadásának,
tudományos előadások megtartásának engedélyezése; kutatási és együttműködési szesz(5dések
megkötése;

a kutatóintézeti humánpolitikai munka irányítása, a személy minősítésre kötelezettek körének a
meghatározása és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása; munkáltatói jogok gyakorlása a 2. számú
mellékletben meghatámzottak szerint; a kutatóintézet munkarendjének meghatározása, a
munkafegyelem betai:tásának biztosítása; a gazdasági telek szakmai megalapozottságanak, a
szakmai telek gazdaságos végrehajtásának, a mérleg készítésének és a leltározási kötelezettség
teljesítésének biztosítása; a szerb(5déses kötelezettségek teljesítésének biztosítása; az IT
munkájának irányítása, javaslatainak hasznosítása; a közalkalmazottak közösségét megillet(5 jogok
errenyre Juttatása;

hoz;

e

e

©

e

e

e

e

e
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e az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, és a szervezetileg alárendelt tudományos
osztályok/laboratól:iumok vezetőinek közvetlen irányítása; a minőségellenőrzési rendszer
kialakítása és működtetése; a bels(5 ellenőrzés kialakításáról és működéséhez szükséges vonások
gondoskodás, a belső és külső ellenőrzések megállapításai, észrevételei realizálásának biztosítása
a gazdasági vezető bevonásával; a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez,
vagy kockázatkezelési rendszert működtet;

az iratkezelés rendjének meghatározása és szabályszerűségének felügyelete; az üzleti titokkör
meghatározása;

az akadémiai ingat]anna] és az ingó vagyonnal, a szellemi tulajdonnal való gazdálkodás
megszewezese;

a vagyonvédelem biztosítása, intézeti biztonságpolitika, a vagyonvédelem, az internetes
adatvédelem kidolgozása;

a Kbt. előírásai alapján a közbeszerzési eljárás értékelése során hozott döntés és az egyes ellátási
cselekmények, a szerződés megkötése tekintetében biztosítja a verseny tisztaságát, iEetve
nyilvánosságát és az esélyegyenlőséget az ajánlattevők száxnára;

gondoskodik az Info tv.-ben meghatározott közérdekű adatok pontos, naprakész és folyamatos
közzétételéről;

mindazok az ügyek, amelyeket jogszabály, belső szabályzat, irányító szent rendelkezés
feladatkörébe utal.

e

e

©

e

e

e

1.3. Helyettesítésének rendje

Az igazgatót távolléte, illetve akadályoztatása esetén, ha az igazgató vagy a fejezetet irányít(5 szerv vezetője
másként nem rendelkezik, általános jelleggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató okiratban
rendelkezik alól, hogy tartós akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes őt teljes jogkörben helyettesíti.
Az igazgatót - annak külön írásbeli rendelkezése szerint -- tudományos kérdésben a Tudományos Tanács
elnöke vagy az igazgató által kijelölt tudományos osztály vezet(5je is helyettesítheti.

1.4. Felelőssége

Az igazgató a vonatkozó jogszabályok szerint felel a jelen pontban említett kötelezettségei teljesítéséért,
így különösen:

e az ELKH Titkárságával és annak szervezeti egységeivel való kapcsolattartás zavartalanságáért;
a kutatóintézet tudományos célkitűzéseinek a meghatátozásáért;

a kutatóintézet szewezetének és működési rendjének a megfelelő kialakításáért;

a belső konüollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért, a bels(5 ellenőrzési
feladatokat ellátó közalkalmazott funkcionális függetlenségének biztosításáért;
az alárendelt vezetők és közalkalmazottak munkájának megfelelő irányításáért és
ellenőrzéséért;

gazdasági vonatkozású intézkedéseiért és a gazdasági vezet(5 munkájának ellenőrzéséért;

a minőségellenórzési i:endszer mtíködtetéséért;

a kutatóintézet szervezeti és működési szabályzatának, kötelezően előírt szabályzatainak
továbbá a kutatóintézet működését segítő egyéb szabályzatoknak és rendelkezéseknek a
naprakészségéért;

a szewezeti egységek közötti munkamegosztásért;
a kutatóintézeti kiadványok megjelentetéséért;

az akadémiai és a kutatóhel$ vagyon védelméért;

a jogszabályokban és az irányító szervi rendelkezésekben foglaltak betartásáért és
betartatásáért.

e

e

©

e

©

e

e

©

e

e

e
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1.5. Ellenőrzési kötelezettsége

Az igazgató kötelezettsége a kutatóintézet egésze működésének folyamatos ellenőrzése, ennek körében
együttesen keU vizsgálnia a kutatóintézet tudományos és gazdasági tevékenységét.
Az igazgató ellenőrzési funkcióját az alábbiak szerint gyakorolja:

e irányítási feladatainak teljesítése és döntéseinek előkészítése során el(5zetes tájékozódással;

jelentések és adatok rendszeres bekétésével;

a szewezeti egységek vezet(Sínek és a közvetlen irányítása alá tartozó közalkalmazottak
rendszeres beszámoltatásával;

személyes helyszíni ellen(érzéssel;

szükséges esetben belső ellenőrzés útján.

e

e

Az igazgató a közalkalmazottak közösségével történő együttműködése során:

e meghallgatja, és döntéseknél mérlegeli a beosztottak véleményét;

e biztosítja a reprezentatív szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tömény által biztosított
jogainak gyakorlásához szükséges intézményi feltételeket.

2. Tudományos igazgatóhelyettes

2.1. Jogállása

Az igazgatóhelyettest pályázati eljárás alapján a kutatóintézet igazgatója nevezi ki, bízza meg, menti fel,
vonja vissza vezetői megbízását. Az igazgatóhelyettes közalkalmazotti jogviszonyban áll a kutatóintézettel;
feladatait a vonatkozó jogszabályokban fog]a]t időre szó]ó magasabb vezet(5 megbízássa] ]áqa e], a
munkáltatói jogokat felette az igazgató gyakorolja.

Az igazgatóhelyettes a feladatkörébe tartozó ügyekben a kutatóintézetet hatóságok előtt, más
intézményekkel és magánszemélyekkel szemben az igazgató általános vagy egyedi felhatalmazásával
képviselheti. Ezekben az ügyekben kiadmányozási joggal rendelkezik. E jogkörében tett intézkedéseit(31
az igazgatót folyamatosan köteles tájékoztat:tli.

Atruházott jogkörök tekintetében feladatainak ellátása során folyamatosan együttmi3ködik a tudományos
osztályok/laboratóriumok vezet(kivel és a gazdasági vezetővel Az átruházott jogkörben tett
intézkedésehól az igazgatót folyamatosan köteles tájékoztatni.

Gazdasági kihatással járó intézkedést csak a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzésével tehet.

2.2. Feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja:
e az igazgatóhelyettesre az igazgatásban való rendszeres részvételt illetően a feladatoknak

elsősorban azon része )ut, amely a tudományszervezést, a tudományos ismerette4esztést, a
könyvtárat, a tanulmányi ügyeket, az egyetemekkel és az egyéb társintézményekkel való
kapcsolattartást, rendezvények felügyeletét foglalja magában, az igazgatót - annak távollétében
általános ügyekben képviseli és helyettesíti, felügyeli és szervezi az osztályvezetők munkáját;

közreműködik a kutatóintézet tudományos céljainak, kutatási arányainak és koncepcióinak
kialakításában;

a tudományos kutatást érintő ügyeket igazgatói döntésre előkészíti;

részt vesz a kutatási egységek kutatási munkájának, a kutatási telek megvalósításának, illetve
végrehajtásának összehangolásában és ellenőrzésében;

a kutatóintézet nemzeüözi kapcsolataival össze6igg(5 szewezési feladatokat koordinálja; a
kutatóintézet tudományos minőségbiztosítási tevékenységét koordinálja; a szakmai
követelményrendszer megvalósulását ellenőrzi;

e

e

e

e
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e

e

e

az igazgat(5 megbízása alapján irányítja a felügyeletére bízott részlegek munkáját és a hozzá
közvetlenül beosztott közalkalmazottakat;

az igazgató rendelkezéseinek megfelelően szervezi és felügyeli az intézet tudományos Pályázati és
szerződéses tevékenységét;

a kutatóintézet, a kutatási egységek hazai és nemzetközi kapcsolatait ápolja és kezdeményezi újak
kiépítését kutatóhelyekkel, egyetemekkel, gazdálkodó szervezetekkel; külföldi vendégek
fogadásának, programjának szewezése; tudományos és egyéb tanácskozások szervezését
kezdeményezi, irányítja; rendszeresen beszámol az igazgatónak a kutatási egységek kutatási
tevékenységéről és az irányítása alá rendelt feladatok állásáról;

hazai és külföldi intézményekkel kutatási témájú egyezmények, megállapodások megkötését
elősegíti;

részt vesz a tudományos telek teljesítéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi eszközök felosztásában;
hányítja az írott és elektronikus sajtó tájékoztatását a kutatóintézet munkájáról; közreműködik a
humánpolitikai feladatok ellátásában; süatégiai jelentőségti és egyéb közös feladatok ellátására
alkalmas személyek kiválasztásában, a gyakomokok képzésének felügyeletében,

részt vesz az igazgató döntéseinek előkészítésében és azok végrehajtásának biztosításában; a
kutatóintézet jogszabályokban, irányító szervi rendelkezésekben és a jelen szabályzatban foglaltak
szel:inti működésének biztosítása;

irányítja a tanácsadó testületi ülések, a kutatóintézeti ülések és a vezetői értekezletek előkészítését
és lebonyolítását;

javaslattétel közalkalmazotti jogviszony létesítésére, iEetve az irányítása alá tartozó
közalkalmazottak felmentésére, felelősségre vonására, jutalmazására és kitüntetésére;
gondoskodik a kutatóintézet megjelenítését(31 az interneten;

eljár minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, bels(5 szabályzat, az hányító szem rendelkezése,
igazgatói utasítás feladatkörébe utal;
ellát minden egyéb, a kutatóintézet működésével kapcsolatban rábízott feladatot.

e

e

©

8

e

e

e

©

2.3. Helyettesítésének rendje

Az igazgatóhelyettes helyettesítésér(51 a kutatóintézet igazgatója gondoskodik

2.4. Felelőssége

Az igazgatóhelyettes a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felel kötelezettségeinek teljesítéséért;
az igazgató eseti megbízásainak végrehajtásáért; az irányítása alá tartozó tudományos osztály/csoport
működéséért.

Gazdasági vezető
3.1. Jogállása

A gazdasági vezetőt pályázati eljárás alapján az ELKH elnöke nevezi ki, (bízza meg) vagy menti fel, (von)a
vissza megbízását), továbbá megállapítja a díjazását (illetmény). A gazdasági vezető közalkalmazotti
jogviszonyban a kutatóintézettel áll, feladatait a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időre szóló
magasabb vezető megbízással látja el. A munkáltatói jogokat felette az ELKH elnöke és az igazgató
megosztottan gyakorolja, az ELKH elnökének vonatkozó határozatában foglaltak szerint.

A gazdasági vezető szakmai irányítása során figyelemmel kell lenni az ELKH Titkárság gazdasági
vezetőjének stratégiai intézkedéseire és döntéseire. A gazdasági vezető az általa ellátott feladatok
tekintetében - folyamatos beszámolási kötelezettséggel - az igazgató helyettese, az IT tagja. Feladatait a
kutatóintézet igazgatójának közvetlen vezetése és ellen(érzése mellett lába el.
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3.2. Feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja:

© a kutatóintézet feladatainak eredményes és gazdaságos megoldásához szükséges

e gazdálkodási feltételek meghatározása és a biztosításuk érdekében el(Sírt intézkedések megtétele;

e a kutatóintézet működése során a gazdálkodási, pénzügyi és munkaügyi feladatokkal kapcsolatos
Jogszabályokban, irányító szervi rendelkezésekben foglalt előírások éwényesítése, a végrehajtás
ellenőrzése;

8 a gazdasági szewezet munkájának közvetlen irányítása és ellenőrzése;

e a kutatóintézet költségvetési tervének elkészítése;

8 a költségvetés végrehajtásának érdekében a pénzügyi fegyelem betartása és betartatása, a pénzügyi
kötelezettségek teljesítése, a követelések érvényesítése;

e a kutatóintézeti el(5irányzat-módosításokkal átcsoportosításokkal kapcsolatos feladatok ellátása;
8 gondoskodás arról, hogy a kutatóintézet a Magyar .Állammal, egyéb szemekkel, valamint a

hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeit hiánytalanul és id(kben teljesítse, továbbá a
fennálló kötelezettség teljesítésére megfelelő fedezet álljon rendelkezésre;

e gondoskodás arról, hogy a kutatóintézet közalkalmazottak részére járó illetmények számfejtése,
átutalása pontosan és határidőben megtörténjen;

e a Kincstárral való naprakész együttműködés és a kapcsolattartás biztosítása;

e a pénz- és tárgyi eszközökkel való gazdálkodás;

e a személyi juttatások el(5irányzatával való gazdálkodás;

e a számviteli rend és az ezzel kapcsolatos számviteli politika kialakítása és működtetése;
© a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem megszewezése;

e a pénzügyi, gazdasági jellegu szabályzatok jóváhagyásra el15készítése;

e az igazgató felkérésére javaslattétel a gazdasági szerkezet felépítésének kialakítására; a gazdasági
szem'ezet ügyrendjének elkészítése;

e a kutatóintézet használatába adott akadémiai vagyon és a kutatóhelyi vagyon nyilvántartása;
e közreműködés a kutatóintézet beruházási, felújítási teweinek elkészítésében;

+ részvétel a távlati és középtávú kutatási tervek, valamint pályázatok pénzügyi részének
összeállításában;

8 az előírt infomiációs adatszolgáltatások (beszámolók) összeálHtása;

e rendszeres adatszolgáltatás a kutatóintézet szervezeti egységeinek a rendelkezésükre álló pénzügyi
keretek felhasználásáról;

e az időközi métlegjelentéshez, az elemi költségvetési beszámolóhoz, valamint az ELKH Titkárság
vagy más külső szem (Kincstár, KSH, 'l:B, MNB, NAV stb.) által előírt gazdasági vonatkozású
egyéb adatszojgáltatásokhoz(pl. költségvetésekhez, többlettátnogatás igényléséhez, statisztikai
jelentésekhez stb.) szükséges tervezetek határ:időre történ(5 elkészítése, részvétel a kutatóintézet
egységes költségvetési feladataiban;

e az irányító szerv által végzett és külső ellenórzésekhez és a kutatóintézet igazgatója által ekendelt
belső ellenőrzésekhez segítségnyújtás, a szükséges bizonylatok, iratok előkészítése és rendelkezése
bocsátása;

e az ellen(érzések során tapasztaltak alapján intézkedés, az igazgatóval egyeztetve;
e a Gondnokság működésének irányítása;

e a kutatóintézeti jóléti és szociális ügyeinek intézésében való részvétel

3.3. Jogköre:

+ a kutatóintézet gazdasági, munkaügyi, jóléti ügyeiben az L:ányító szerv, hatóságok, más szervek és
magánszemélyek előtti képviseletének ellátása;

e a kutatóintézet számvitelének alapjául szolgáló bizonylatok kiállításának rendjébe és az ezzel
kapcsolatos ügyvltelre vonatkozóan a kutatóintézet egészét érintő intézkedéseket tehet; a
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közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egységek vezetői e körbe tartozó intézkedéseket
csak előzetes hozzájárulásával tehetnek.

A gazdasági vezet(5 pénzügyi ellenjegyzése szükséges minden, a vonatkozó államháztartási
Jogszabályban meghatározott oktat kiállításához, valamint a kutatóintézet tárgyi eszközeinek
átadásához, iHetve értékesítéséhez.

A gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt közalkalmazott pénzügyi ellenjegyzése nélkül a
kutatóintézetet terhel(5, gazdasági kihatása kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő,
és gazdasági kihatással járó, valamint a kutatóintézet kezelésében lévő eszközöket érintő
intézkedés nem tehető.

A kutatóintézet közalkalmazottaknak alkalmazása, átsorolása, áthelyezése és közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetése előtt a fedezet rendelkezésre állásáról a gazdasági vezető
véleményét ki kell kémi, iEetve a kérdésekhez javaslatot tehet.

Munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos jogkörét a 2. számú melléklet, kötelezettségvállalást,
pénzügyi ellenjegyzési, szakmai teljesítés igazolási és utalványozási jogkörét a gazdálkodási
jogkörök szabályzata tartalmazza.

e

©

©

e

3.4. Helyettesítésének rendje

A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a kutatóintézet igazgatójának
kezdeményezésére és személyi javaslata alapján az ELKH elnöke gondoskodik helyettesítésér.31, a
gazdasági szervezet vezetői álláshely megtiresedése esetén annak betöltését(51. Az ELKH elnöke az
álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra a vonatkozó államháztartási jogszabályok előírásainak
megfelel(5 végzettségű közalkalmazottak jelöl ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására.

3.5. Felelőssége

Felelős a kutatóintézet pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen a tervezési, végrehajtási, beszámolási,
könyvvezetési és meghatározott ellen(3rzési feladatainak ellátásáért, illetve a fenti pontokban
meghatározott feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. Felelőssége nem érinti az igazgató és az
egyes ügyekért felelős közalkalmazottak felelősségét. A gazdasági vezető a jelen szabályzatban nem
emlitett feladatainak, jogainak és hatáskörének, valamint felel(5sségének vonatkozásában az
államháztartási jogszabályok előírásai az irányadók.

Ellenőrzési kötelezettsége kiterjed a kutatóintézet valamennyi gazdasági és általános ügyviteli
tevékenységére.. Ezt a kötelezettségét főként a rendszeres adatszolgáltatások alapján; konkrét ügyek
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése kapcsán; a közvetlen alárendelt közalkalmazottak rendszeres
beszámoltatásával; a kiadmányozási jog gyakorlásával; a belső kontrolhendszer működési keretei között
teljesíti.

4. Műszaki Igazgató

A műszaki igazgatója az irányítási feladatoknak elsősorban azon része lut, amely a kutatásszervezés
gyakorlati oldalával fugg össze: az intézet technikai ügyei, az intézeti bels(5 források

(műhelykapacitás, hűt(hanyag-felhasználási, energiafelhasználási, gyorsítóidő-felhasználási keret stb.)
megosztása. Ellátja az lpa4ogvédelmi Bizottság elnökének feladatkörét.

4.1. Jogállása

A műszaki igazgató közalkalmazotti jogviszonyban a kutatóintézettel áll, vezető beosztású közalkalmazott,
tekintetében a munkáltatói jogokat a kutatóintézet igazgatója gyakorolja. A műszaki igazgató feladatait
határozott időre szóló vezet(5i megbízással látja el.
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4.2. Feladata és hatásköre
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feltigyeh a mechanikai és az elektronikai műhely munkáját, felügyeli a kdotechnikai szolgáltatást;

a laboratóriumvezet(5kkel együttmtiködve felügyeli a kutatóintézet technikai eszközeinek
)ogszabályokban, irányító szervi rendelkezésekben és a jelen szabályzatban foglaltak szerinti
működését;

felügyeli a központi kutatási infrastruktúra működtetését;

felügyeli a tűzvédelmet, a munkavédelmet, a környezetvédelmet és a polgári védelmet;
az osztályokkal és a laboratódumokkal együttmtiködve közremt3ködik a kutatóintézet kutatási
inaastruktúrájára és műszaki fejlesztésére vonatkozó koncepciók kialakításában;

összehangolja a kutatási egységek műszaki in&asti:uktúrához kapcsolódó fejlesztéseit;

javaslatot tesz a központi kutatási inú:astruktúta fejlesztésére, működtetésének javítására;

javaslatot tesz a sugárvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi és kömyezetvédelmi vonatkozású
rendkívüli események esetére éwényes intézkedési tervekre együttműködve a sugáwédelmi,
tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi megbízottakkal, valamint az Üzemeltetési
Osztály vezet(5jével;

szükség esetén szewezi az ilyen tervek végrehajtását;

közreműködik az intézeti vagyonvédelem kidolgozásában, kapcsolatot tart a rendőri szervekkel;

műszaki installációlíkal kapcsolatos minimum-követelményeket fogalmaz meg;

elősegíti a kutatóintézet hazai és nemzetközi műszaki kapcsolatainak építését, műszaki témájú
egyezmények, megállapodások megkötését;

rendszeresen beszámol az igazgatónak az Intézetben folyó műszaki fejlesztésekről, a műszaki
egységek tevékenységét(51 és az irányítása alá rendelt feladatok állásáról;

eljár minden olyan ügyben, amelyet az igazgató feladatkörébe utal
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4.3. Helyettesítése
A műszaki igazgatót akadályoztatása esetén a kutatóintézet gazgatója által kijelölt közalkalmazott
helyettesíti.

4.4. EHenőrzési kötelezettsége

A műszaki igazgató ellenőrzési tevékenysége kiterjed a muszaki feladatok mellett az intézeti biztonsági
el(5írások éwényesítésére is.

4.5. Felelőssége
A műszaki igazgató a vonaüozó jogszabályokban foglaltak szerint felel kötelezettségeinek teljesítéséért;
az igazgató eseti megbízásainak végrehajtásáért; az irányítása alá tartozó egységek működéséért.

VII. A KulxlÓnNIÉzzT KUl=AIÁSI i;EI.ADATOKAT EllÁT(1) SZERVEZETI
EGYSÉGEINEK VEZETÉSE, MŰKÖDÉSE ÉS IElmATm

Tudományos osztályok

A kutatóintézet alapvető kutatási egysége a tudományos osztály. Az egyes tudományos osztályok
egymással mellérendeltségi kapcsolatban állnak. A kutatóintézet szewezeti egységei munkájukat a
)ogszabályi előírások alapján készített szabályzatok és az igazgató által Jóváhagyott ügyrendben foglaltak
szerint végzik.

A KFltv. alapján a kutatóintézet érintett szervezeti egysége legfőbb testületi döntéshozó szerve tagjai
támogatásával vagy ennek hiányában a szervezeti egység vezetőjének indokolt javaslatával az Irányító
Testületné] kezdeményezheti a szemezeti egység szervezeti átalakítását, kiválását és másik
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kutatóközponthoz, vagy kutatóintézethez, fek(5oktatási intézményhez való csatlakozását, illetve a kiválást
követő önálló működtetését. A kezdeményezés indokolását az ELKH elnöke részére az igazgató nyújtja
be, aki azt saját, iEetve az érintett szerkezeti egység legfelsőbb testületének véleményével kiegészíti. Az
ELKH működési alapelveiről szóló szabályozás tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyeket a
kérelmezőnek az Irányító Testület elé kell terjeszteni.

A tudományos osztályokat osztályvezető vezeti.

A tudományos osztályok feladatainak általános elemei a következ(5k

e a kutatócsoportokban folyó tudományos alap- és alkalmazott kutatások, kutatási módszer- és
eszközfejlesztések, valamint tudományos szolgáltatások koordinálása;

e oktatás és utánpótlás-nevelés;

+ i:észvétel az összintézeti feladatok megoldásában.

A szervezeti egységek tudományos feladatainak specifikumai:

,4/om- á MaZeÉ /:Z#::lüa/ OíZ/lí4' gyors részecskék által az atomokban vagy molekulákban geíjesztődést,
ionizációt, elekuonbefogást okozó titközési folyamatok kísérleti és elméleti vizsgálata.

&'.fél,## ,Mz1979:ilüa/ Oí:il/líÓ/: atommag-fizikai kísérletek tervezése és végrehajtása az atommagfolyamatokat
leíró természeti törvények megismerése és pontosítása érdekében, asztro6zikai vonatkozású atommag-
6zikai kísérletek tervezése és végrehajtása, magfizijíai detektorok fejlesztése és üzemeltetése.

RáZ?ciÉ€Ppéa/ OíRI/2@; elméleti kutatások a nukleon szerkezetének megértésére, a CERN CMS detektor
pozicionáló rendszerének üzemeltetése, a CERN pixeldetektorának üzemeltetése, módszertani kutatások
magsugárzás-detektorok jeleinek újfajta analóg és digitális módszerekkel való feldolgozására, képalkotó
eljárások fejlesztése.

EZméZe/z Fzp&a/ OíRI/l@.' magas színvonalú elméleti 6zikai alapkutatások folytatása a magfizika, atomazika,
kvantunlinfonnatika, statisztikus Huika és a matematikai fizika területén, módszertani fejlesztések
általános kvantummechanikai problémák leírására.

Mz;:972::lüa/,4ZZ Zma:yíaÉ O.fRI/zá4/a: ionnyaláb-analitikai vizsgálatok végzése, radioaktív izotópok temielése,
sugárkárosodási vizsgálatok végzése, kopásvizsgálatok radioaktív izotópok felhasználásával,
neut:ronfizikai vizsgálatok, atommagadatok mérése és rendszerezése alkalmazási célokra.

FeüZe@#Éai; O;RI/zí4c feltiletfizikai vizsgálatok elektronspektroszkópiai módszerekkel, anyagtudományi
vizsgálatok, vákuumfizijíai és hideg6uikai vizsgálatok.

KÓ ZWeqe/ dom í#g/ OíRI/ó@/. stabilizotóp-arányok vizsgálata környezetanalitikai célokra, radiokarbonos
kormeghatározások, geokronológiai konneghatározások, a padon környezeti szerepének vizsgálata,
klímakutatás, levegő és víz tisztaságának mérése, kömyezeti radioaktivitás vizsgálata.

1. Tudományos osztályok vezetői

1.1. Jogállásuk

A tudományos osztályvezető közalkalmazotti jogviszonyban a kutatóintézettel áll. Feladatát az
igazgatóhelyettes irányítása és felügyelete alatt végzi. A tudományos osztályvezető feladatait
meghatámzott időre szóló vezetői megbízással látja el. Az osztályvezetói megbízás nyilvános pályázati
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kiírás alapján és csak határozott időre, legfeljebb öt évre adható. Az osztályvezet(3i megbízás
meghosszabbítható. A meghosszabbításra is csak úl nyilvános pályázati kiírás alapján keíjilhet sor.

1.2. Feladat- és hatáskörük, a hatáskörök gyakorlásának módja

A tudományos osztály vezet(5jének feladatai:

az osztály kutatási témakörébe tartozó kutatási tevékenység koordinálása és adminisztrálása;

a tématerületet érintő kutatási és fejlesztési tervek, pályázatok és szakmai beszámolók elkészítése,
stratégia koncepció kialajdtása az iHetékes témavezetők bevonásával;

az osztály kutatási területével kapcsolatos alapadatok és információk elérhetőségének biztosítása
a KTT, a 'l'l', iEetve az ELKH Titkárság felé történő beszámolásokhoz és azok ismertetése a 'l'l'
előtti beszámolói, illetve igény esetén a K'l'l' előtt;

közreműködés a kutatóintézet tudományos céljainak, kutatási arányainak és koncepcióinak
kialakításában;

kezdeményező szerepet játszanak témájuk tudományos
szorgalmazzák a különüle témapályázatokat;

ösztönzik a tématerülethez tartozó kutatócsoportok tudományos egyutüníiködését;
gondot fordítanak a tudományos utánpótlás nevelésére;

a tudományos fokozatok megszerzésének figyelemmel kísérése, ösztönzése, kritikai segítése;

szorgalmazzák a hasznosíüató szellemi temiékek kidolgozását, hasznosítását és értékesítését;

a tématerület munkatársait ösztönzik a magyar tudományos közéletbe való bekapcsolódásra, az
elért eredmények népszerűsítésére;

szervezik az osztályszemináriumokat az osztály feladatainak kooi:dinálására és a témateliilet úl
eredményeinek nyomon követésére;

példát mutatnak a tudományos etika betartásában, és gondoskodnak alól, hogy ezeket a
szabályokat mások is betartsák.
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1.3. Helyettesítésének rendje
A tudományos osztályvezet(5t akadályoztatása esetén az általa javasolt tudományos fokozattal rendelkező,
kutatói munkakörbe sorolt közalkalmazott osztályvezet(5-helyettes helyettesíti.

1.4. Felelőssége

Az osztályvezető a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felel a tématerületére vonatkozó tervezési
és jelentést feladatok ellátásért. Felel továbbá a témateliilet eredményes műveléséért, a tudományedkai
követelmények betartatásáért.

2. A laboratóriumok vezetői
2.1. Jogállásuk

A laboratódumvezető vezető beosztású közalkalmazott. A laboratódumvezető feladatait meghatározott
id(5re szó]ó vezetői megbízássa] látja el. A laboratótiumvezetői megbízás nyilvános pályázati kiírás alapján
és csak hatámzott időre, legfeljebb öt évre adható. A laboratódumvezetői megbízás meghosszabbítható.
A meghosszabbításra is csak úl nyi]vános pá]yázati ]íiírás alapján keláilhet sor.

2.2. Feladat- és hatáskörük

e együttműködnek a laboratóriumuk kutatási infrastruktúráját felhasználni kívánó tudományos
kutatási témák vezetőivel és résztvevőivel a kutatási témák céljainak megvalósítása során,
megszervezik laboratótiumukon az akadémiai vagyon védelmét; gondoskodnak az eszközök és
anyagok eredményes, rendeltetésszerÍI és gazdaságos használatáról;

megszervezik a laboratóriumuk használatában lévő gépek, műszerek, kutatási és
alapinfiast:ruktúrák üzemeltetését és karbantartását;

e
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pályáznak az laboratórium kezelésében levő gépek, berendezések, helyiségek karbantartására,
felújítására a dolgozók javaslatai alapján;

ellenőrzik a laboratóriumokban a munkavédelmi, sugárvédelmi és ttízrendészeti el(5írások
betartását;

adminisztrálják, hogy laboratódumuk kutatói munkaidejük hány százalékát milyen téma
művelésére fordítják, felügyelik, hogy minden alárendelt közalkalmazott tel)es munkaideje le
legyen fedve feladattal;

gondoskodnak laboratódumukon az adllliniszüatív feladatok ellátásának teljesítését(51, irányítják
a laboratóriumhoz rendelt technikusok munkáját;

tájékoztatják a dolgozókat az aktuális feladatokról, szabályváltozásokról, bels(5 pályázati
lehetőségekről;

rendszeres id(5közönként kutatói értekezletet, évente legalább egyszer az laboratórium minden
közalkalmazottjának bevonásával munkaértekezletet tartanak;

példát mutatnak a tudományos etika betartásában, és gondoskodnak ]aboratóriumukon arról,
hogy ezeket a szabályokat mások is betartsák;

meghatározott körben munkáltatói jogot gyakorolnak a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint; a
laboratórium rendelkezésére bocsátott költségvetési összeg terhére és annak erejéig
kötelezettséget vállalnak;

javaslatokat tesznek az igazgatónak a laboratórium közalkaknazottaival kapcsolatos alapvető
munkáltatói jogok gyakorlásához, beleértve az automatizmuson túlmenő iaetménymódosítás
kezdeményezését vagy véleményezését;

laboratóriumuk kutatói külföldi kies:üldetésének vagy munkavállalásának engedélyezésével
kapcsolatban véleményt nyilvánítanak az igazgatónak;

ellátnak minden olyan eg)réb feladatot, amelyet az igazgató munkaköri leírásban vagy egyedi
utasítással a feladatköílikbe utal
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2.3. Helyettesítésük
A laboratódumvezet(5t akadályoztatása esetén az általa javasolt és a kutatóintézet igazgatója által kijelölt
közalkalmazott laboratótiumvezet(5 helyettes helyettesíti.

2.4. Ellenőrzési kötelezettségük:
Az laboratódumvezető ellenőrzési tevékenysége kiterjed a kutatási feladatok nyilvántartása mellett az
irányítása a]att á]]ó ]aboratódumban a munkarendi és ügyrendi előírások érvényesítésére.

2.5. Felelősségük
Az laboratóriumvezető a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felel kötelezettségeinek
teljesítéséért, az igazgató eseti megbízásainak végrehajtásáért, az irányítása alá tartozó laboratórium
működéséért.

3. A Részecskegyorsító-központ vezetője
3.1. Jogállása:

A Részecskegyorsító-központ vezetője vezető beosztású közalkalmazott, felette a munkáltatói jogokat a
kutatóintézet igazgatója gyakorolja. A Részecskegyorsító-központ vezető)e feladatait meghatározott időre
szóló vezetői megbízással látja el. A Részecskegyorsító-központ vezetői megbízás nyilvános pályázati
kiírás alapján és csak határozott időre, legfeljebb öt évre adható. A megbízás meghosszabbítható. A
meghosszabbításra is csak új nyilvános pályázati Idírás alapján kerülhet sor.

Feladatai:
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a Részecskegyorsító Központ vezet(5Je gondoskodik az intézet gyorsítóparkjának magas szinten
tartásáról és optimális működtetéséről;

felügyeli és koordinálja a gyorsítók üzemelését;

együttműködik a gyorsítókat használni kívánó tudományos kutatási témák vezetőivel és
résztvevóivel a kutatási témák céljainak megvalósításában;

hányítja és felügyeli a gyorsítók üzemeltetés-vezetőinek munkáját;

koordinálja a Központ használatában lévő gépek, műszerek, kutatási és alapinfrast:ruktúrák
üzemeltetését és karbantartását, biztosítja azok optimális kihasználását;

megszervezi a Központban az akadémiai vagyon védelmét, gondoskodik az eszközök és anyagok
eredményes, rendeltetésszerű és gazdaságos használatáról,.l folyamatosan törekszik a
párhuzamosságok csökkentésére mind műszaki, mind személyzeti vonatkozásban;

gondoskodik a mémöki és technikusi utánpótlásról, biztosítja az operátorok kiképzését, úgy, hogy
azok többsége valamennyi gyorsító mellett teljes értékű szolgálatot tudjon teljesíteni;

gondoskodik a Központ egységes honlapjának folyamatos karbantartásáról, aktualizálásáról,

beleértve a nyalábidőre való pályázás nyilvánosságának biztosítását, a tervezett és megvalósult
nyalábid(5k web-felületen történő nyomon követhet(5ségét;

fogadja az intézet azon fontos vendégeit, akik a gyorsítóparkot kívánják megtekinteni, biztosítja
a látogatók sugárvédelmét;

minden év elején egy egységes összefoglaló beszámolót készít a Központ tevékenységéről;

hazai és nemzetközi rendezvényeken képviseli az intézetet, mint gyorsítóközpontot;

összehangolja az egyes gyorsítók (elsősorban a nagyfogyasztók) üzemidejét, elektromos

fogyasztásuk mértékét;

6gyelemmel kíséri az hó:astruktwális jellegű pályázati lehetőségeket;

pályázik az laboratórium kezelésében levő gépek, berendezések, helyiségek karbantartására,
felújítására;

ellenőrzi a Központban a munkavédelmi, sugárvédelmi és tűzrendészeti el(3írások betartását,
beleértve a helyi sugár-, tűz-, és balesetvédelmí felelősök kinevezését;

meghatározott körben munkáltatói jogot gyakorol a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint.

e

e

e

e
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©

©

©

©
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3.2. Helyettesítése
Helyettesítéséről az igazgató gondoskodik

3.3. Ellenőrzési kötelezettsége
Kiterjed a Részecskegyorsító-központ teljes működésére, a működés technikai és személyi feltételeinek
ellenőrzésétől a sugárvédelmi, munkarendi és ügyrendi előírások érvényesítéséig.

3.4. Felelőssége
A Részecskegyorsító-központ vezetője a vonaüozó jogszabályokban foglaltak szel:int felel
kötelezettségeinek teljesítéséért, az irányítása alá tartozó központ működéséért.

4. Kisebb szervezeti egységek vezetői

Egyes célfeladatok ellátására az osztálynál
egységek:

' a Sugárvédelmi szolgálat vezetője,

. a Számítóközpont vezetője és

kisebb szervezeti egységek működnek. Ilyen szervezeti
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' a Köny«tá' vezet'5je

4.1. Jogállásuk

A fenti szervezeti egységek vezetője a Kjt. és a Kjt. V. szerinti vezetői megbízással rendelkező
közalkalmazott, aki az egysége szakmai tevékenységét irányítja. A fenti szervezeti egységek vezetésére a
közalkalmazottak az igazgató jelöli ki. Az egységek irányítására történő kijelölést az igazgató indokolás
né[kü[ megszüntethető, i]]etve az további intézkedés né]kü], automatikusan megszűnik a szewezeti egység
megszunesevei egyiaeJuieg is

4.2 Feladat- és hatáskörük, a hatáskörök gyakorlásának módja

A szenezeti egység vezetője irányítja és felügyeli a szervezeti egység szakmai tevékenységét; eseti
felhatalmazás alapján szakmai kérdésben helyettesítheti az intézet magasabb vezető/vezető megbízással
rendelkez(5 közalkalmazottját azzal, hogy a helyettesítés gazdálkodási és munkáltatói jogkörök
gyakorlására nem terjedhet ki. A szewezeti egység működésével és tagjaival kapcsolatos, egyébként
laboratódumvezet(3i hatáskörbe tartozó jogköröket(átruházott munkáltatói jogok stb.) az igazgató, illetve
felhatalmazása alapján az igazgatóhelyettes gyakorolja.

Helyettesítésük4.3.

A szervezeti egység vezet(5jének akadályoztatása esetén a helyettesítésről az igazgató gondoskodik, ha
szükséges, más közalkalmazottat kijelölve a feladatra.

4.4. Ellenőrzési kötelezettségük

A szervezeti egység vezetője az irányítása alatt álló szervezeti egység szakmai tevékenységét felügyeli.

Felelősségük4.5.

A szervezeti egység vezetője a vonadcozó jogszabályokban foglaltak szerint felel kötelezettségeinek
teljesítésééi:t; az igazgató eseti megbízásainak végrehajtásáért; az irányítása alá tartozó szervezeti egység
működéséért.

5. A DE-Atomki Kömyezetnizikai Kihelyezett Tanszék vezetője
5.1. JogáHása

Szervezi és irányítja a tanszék egyetemi és intézeti alkalmazásban álló munkatársainak munkájára
támaszkodó egyetemi oktatási tevékenységet, összhangban a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzata 5. számú mellékletével, az alábbiak szerint.

5.2. Feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja:
e

e

e

e

8

e

képviseli a tanszéket és eljár a tanszék nevében, javaslatot tesz a tanszék humánpolitikai ügyeiben;

szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanszék oktató-nevelő munkáját, dönt azokban az ügyekben,
amelyeket a különböz(5 szabályzatok a hatáskörébe utalnak;

szewezi és a szaktudomány elfogadott normái szerint rendszeresen értékeli a tanszék oktatóinak,
kutatóinak és más diplomás munkatársainak tudományos tevékenységét;

el(3segíti a hallgatók bevonását a tudományos munkába, biztosítja a tudományos diákköri munka
feltételét;

gazdálkodik az intézet által a tanszék rendelkezésére bocsátott pénzügyi keretekkel és más anyagi
eszközökkel, ellenőrzi azok felhasználásának jogosultságát;

biztosítja a jogszabályok, hatósági el(5írások, egyetemi, kari és intézeti határozatok és szabályzatok
előírásainak végrehajtását, egyéni felelős vezet(3ként közvetlenül, illetve megbízottja útján irányíqa,
szervezi és ellenőrzi a tanszék vagyonvédelmi, munka- és tűzvédelmi tevékenységét, felel15sen
gondoskodik a hiányosságok megszüntetéséről;
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e szewezi az intézet bekapcsolódását a Debreceni Esetem pályázati tevékenységébe,

e elősegíti a Debreceni Egyetem és az intézet közötti együttműködés lehetőségeinek minél
szélesebb körű kihasználását.

5.3. Helyettesítése
Helyettesítése a Debreceni Egyetem Szervezeti és Muködési Szabályzatával összhangban történik.

5.4. Ellenőrzési kötelezettsége
A tanszékvezet(5 ellenőrzi szakmai és szervezeti szempontból a tanszék munkáját

5.5. Felelőssége

A tanszékvezető a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felel kötelezettségeinek teljesítéséért

6. A szolgáltató feladatot ellátó szervezeti egységek vezetői
Az Elektronikai Műhely és a Mechanikai Mtihely vezetői a Műhely feladatainak megfelel(5en itányltlák a
szervezeti egység és beosztottjai tevékenységét. Jogállásukfa, általános kötelezettségeikre,
helyettesítésükl:e, ellen(5rzési kötelezettségeikre és felelósségeikre nézve a laboratóriumok vezet(kivel
kapcsolatban megfogalmazottak értelemszerűen éwényesek.

7. Pályázatok témavezetői
13.11. Jogállásuk

A témavezet(5 egy jóváhagyott célprogram vezetője, megbízatása egy-egy tudományos célprogmm
végrehajtásának időtartamára szól.

A témavezetőre, mint a kutatóközpont/kutatóintézet közalkalmazotqára az összes intézeti előírás
vonatkozik. Szesz(5déses jogviszony fűzi a célprogramot finanszírozó szewezethez.

Témavezetővé az intézet kutatója egy általa benyújtott tudományos pályázat elfogadásával, a kutatási
megbízási szesz(5dés megkötésével válik a szerződés érvényességének id(5tartamára. Ennek megfelel(5en a
témavezető egy jóváhagyott célprogram vezetője, a témavezetői teendők végzésére való felkérés egy-egy
tudományos célprogram végrehajtásának id-5tartamára szól.

A témavezetőre, mint az intézet tagjára érvényes a kutatókat érintő minden intézeti előírás. A
célprogramot vagy szerződéses munkát finanszírozó szewezethez való viszonyát, továbbá a program
pénzügyi lebonyolítását az intézet részvételével megkötött szerződés szabályozza.
A témavezetői teendők végzésére való felkérés nem érinti a témavezető közalkalmazotti jogviszonyának
általános kérdéseit.

13.2. Feladataik:

e hányítják kutatócsoportjuk kutatómunkáját;
e ellátják a projektummal kapcsolatos adminisztratív feladatokat;

e csoporquk kutatási programjának teljesítéséről megí4ák a szükséges jelentéseket;
8 javaslatokat tesznek az igazgatónak a céltámogatás terhére alkalmazott közalkalmazottakkal

szembeni alapvető munkáltatói jogok gyakorlásához;

e az intézet általános gazdálkodására vonatkozó szabályok figyelembevételével gazdálkodnak a
céltámogatás összegével, kötelezettséget vállalhatnak a gazdálkodási jogkörök szabályzatában
foglaltaknak megfelelően a kutatási támogatás egy e céka használt témaszámon nyilvántartott
előirányzatainak terhére.

13.3. Felelősségük
Az témavezetők a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szel:int felelősek a kötelezettségeik teljesítéséért,
különösen:

e a tudományos tervek és szerződéses kötelezettségek teljesítéséért;
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e a tudományos etika követelményeinek érvényre juttatásáért a program megvalósítása során;

8 ha a célprogramra vonatkozó szesz(5dés a támogatási összeg teljes vagy részleges visszafizetését
ÍÜa elő, a szükséges összeg el(5teremtéséétt.

VIII. A NEM TUDOMÁNYOS SZERVEZETI EGYSÉ(;EK MŰKÖDÉSE.
KEZE'rői És ]iEimATm

1. Pénzügyi és Számviteli Osztály

A Pénzügyi és Számviteli Osztály feladatait a gazdasági vezet15 közveden irányításával végzi.

A Pénzügyi és Számviteli Osztály látja el a költségvetés előirányzatai tekintetében a gazdálkodással
(költségvetés tewezése, előhányzat-módosítás, átcsoportosítás és felhasználás, finanszírozás, beszámolás),
könyvvezetésse[ és adatszo]gá]tatássa], továbbá a kutatóintézet működtetéséve], üzeme]tetéséve], a
vagyongazdálkodással (beruházás, beszerzés, közbeszerzés, vagyonhasználat, hasznosítás, üzemeltetés,
vagyonvédelem) kapcsolatos feladatokat. Ellátja a pályázatok, projektek pénzügyi, gazdasági
ad«linisztrációját.

A Pénzügyi és Számviteli Osztálynak ügyrenddel kell rendelkeznie, amelyben a kutatóintézet más
szabályzataiban a gazdálkodással kapcsolatban nem szabályozott további kérdéseket szabályozza. A
Pénzügyi és Számviteli Osztály ügyrendje részletesen tartalmazza az ellátandó feladatokat, a vezet-5(k) és
beosztottak feladat-, hatás-és jogkörét.

A Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője

1.1. Jogállása

a Kjt. és a Kjt. V. szerint vezet(5i megbízással rendelkező közalkalmazott.

1.2. Feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja:
e

e

e

©

©

az osztály és annak feladatkörébe tartozó munkák, így a munkabér-elszámolás, főkönyvi és
analitikus könyvelés, házi pénztári szolgálat, pályázatok és külső munkák szerződéseinek és
pénzügyi elszámolási feladatainak irányítása;

a pénzugyi és gazdasági vonatkozású adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség teljesítése;

az el(3irányzatok, pénzügyi teljesítés és a bérkiadás-megtakarítás alakulásának figyelemmel kísérése
és nynvántartása;

az irányítása alá rendelt szerkezeti egység feladatai célszerű, eredményes és gazdaságos
teljesítésének szervezése, irányítása és ellen(érzése;

a szervezeti egységhez tartozó közalkalmazottak irányítása, ellenőrzése és beszámoltatása;

1.3. Helyettesítése
A szervezeti egység vezetőjének akadályoztatása esetén a helyettesítési(51 a gazdasági vezető gondoskodó.
ha szükséges, más közalkalmazottat kijelölve a feladatra.

1.4. Ellenőrzési kötelezettsége
e a pénzügyi- számviteli osztályon dolgozók munkájának folyamatos ellenőrzése;

a számviteli szabályzatokban el(Sírt egyeztetések, a pénzkezelés és átutalás, a kötelezettségvállalás
bejelentésének és feloldásának folyamatos ellenőrzése.

e

1.5. Felelőssége
Az osztályvezető a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felelős feladatai teljesítéséért
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2. Titkárság -- az igazgatói titkár

Munkáját közvetlenül az igazgató irányításával végzi. Vele szemben a munkáltatói jogokat a kutatóintézet
igazgatója gyakorolja. Helyettesítésér(51 az igazgató gondoskodik.

2.11. A Titkárság feladatai
e ügyintézés és leírási munkák az igazgató és az igazgatóhelyettesek részére;
8 titkára az IT-nek és a vezetői értekezletnek;

e titkos ügyiratok kezelése és nyilvántartása;

8 az intézet vendégeivel, az intézeti vendégszobák, szolgálati lakások igénybevételével kapcsolatos
ügyek intézése.

3. Könyvtár

A fenti szerkezeti egység vezetője a Kjt. és a K)t. V. .szetind vezetői megbízással rendelkező
közalkalmazott, aki az egysége szakmai tevékenységét irányltla. A fenti szervezeti egységek vezetésére a
közalkalmazottat az igazgató jelöli ki. Az egységek hányítására történő kijelölést az igazgató indokolás
nélkül megsztintetheti, illetve az további intézkedés nélkül, automatikusan megszűnik a szervezeti egység
megszt3nésével egyidejűleg is .

3.1.1. A Könyvtár feladatai:

A kutatóintézet Könyvtár:a a könyvtárvezető irányításával látja el feladatait. A Könyvtár gyujtőköre a
fizika tudomány valamennyi ágazatának, valamint segéd- és rokontudományaik irodalmát öleli fel. A
Könyvtár, mint a szika tudományok szakkönyvtára, kiemelt tudományos szolgáltatást végez. A
Könyvtár fő feladata, hogy állományával és szolgáltatásaival segítse a fenntartó intézet tudományos
kutatóinak munkáját; gondoskodik a kutatóintézeti kutatást elősegítő hazai és külföldi szakhodalom
és egyéb dokumentumok gyűjtését(5], szakszerii feldolgozásáról, nyilvántartásáról, megőrzésért51,
védelmér(51 és a könyvtári szolgálat ellátásáról

A Könyvtár: a következő feladatokat látja el különösen:

e a gyűjtemény folyamatos gyarapítása, felügyelete és szolgáltatása,

az állomány nyilvántartása, formai és tartalmi feltárása,

tájékoztatás a könyvtári dokumentumokról és szolgáltatásokról,
a helyben használat biztosítása,

dokumentumok kölcsönzése a kutatóintézet munkatársai részére.

részvétel a könyvtárak közötti dokumentumcserében
másolatszolgáltatás a könyvtári dokumentumokból,

a kutatók publikációs és idézettségi adatainak gyűjtése, nyilvántartása, rendszerezése,
szakirodalmi és publikációs jegyzékek összeálHtása az intézet munkatársainak,

Idadványcsere lebonyolítása magyar és külföldi cserepartnerekkel,

kutatóintézeti ]dadványok ámsítása.

e

e

e

e

e

e

e

e

3.2. A könyvtátvezető feladata- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja

A könyvtárvezető feladata a Könyvtár működésének szervezése, feladatai ellátásának a biztosítása,
különös tejíintettel az MTMT adatbázisok kai:bantartására.

3.3. Helyettesítésének rendje

Helyettesítéséi:ől az igazgató gondoskodik.

3.4. Felelőssége

A Könyvtár: vezető)e a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felelős feladatai teljesítéséért.
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4. Számítóközpont

A Számítóközpont vezetője a Kjt. és a Kjt. V. szerinti vezetői megbízással rendelkez(3 közalkalmazott,
aki a Központ szakmai tevékenységet irányítja. A Központ a közalkalmazottat az igazgató Jelöli ki. Az
kijelölést az igazgató indokolás nélkül megszüntetheti, iEetve az további intézkedés nélkül, automatikusan
megszűnik a szervezeti egység megszűnésével egyldejiileg is.

4.1. A Számítóközpont vezetőjének feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának
módja

A számítóközpont és a hozzá kapcsolódó infomiatikai infrastruktúra és szoftver rendszer 99%-nál
magasabb rendelkezésreállással üzemeltetése.

4.2. Felelőssége
A Központ vezetője a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felelős feladatai teljesítéséért,
különösen a rábízott eszközök naprakészen tartásáért, biztonságos üzemeltetésért.

4.3. Helyettesítésének rendje
A helyettesítésről az igazgató gondoskodik

5. Uzemeltetési Osztály

Az Uzemeltetési osztály ellátja az ingatlanok kisebb karbantartási munkáit. Szewezi és részt vesz az
ingatlanok felújításában, gondoskodik a gépek, berendezések rendszeres és időszaki kmbantartásáról.
l<özreműködik a beszerzésekben, közbeszerzésekben. Ellátja a vagyonvédelmet. Az osztály gondoskodik
az épületek és központi berendezések megfelelő és szakszerű javításáról és javíttatásáról. Éves felújítási
és karbantartási terv készítésével javaslatot fogalmaz meg az intézet vezetésének. A közszolgáltatójíkal
tartja a kapcsolatot, figyelemmel kísér:i az intézet energia felhasználását.
Az üzemeltetési osztályvezető a műszaki igazgató felügyelete alatt iránylqa az üzemeltetési osztály
munkáját.

Az Uzemeltetési Osztály vezetője

5.1. Jogállása

A Kjt. és a Kjt. V. szerint vezetői megbízással rendelkez(5 közalkalmazott. A műszaki igazgatóval, a
laboratódumvezetőkkel és a Részecskegyorsító Központ vezet(5jével együttműködve szewezi az
intézmény alapin&asüuktúl:árának felügyeletét és hatékony működtetését. Feladatát a műszaki igazgató
felügyelete alatt végzi.

5.2. Feladat- és hatásköre:

e
az épületüzemeltetési feladatkörébe tartozó munkák, így a kutatóintézet alapinftastmktűájával
kapcsolatos áUagmegóvási, felújítási, anyagellátási ügyek, üzemviteli és karbantartó tevékenység
szervezése, irányítása együttműködve a ]aboratótiumvezetőkke], a Részecskegyorsító Központ
vezetőjével és a műszaki igazgatóval;

a kutatóintézettel, mint munkahelyi környezettel kapcsolatos építési és egyéb in&astmktutális
épületgépészeti, légtechnikai, energetikai, víz- és csatorna-hálózatot érintő - bemházások.
felújítások tervezett, ütemezett lebonyolítása, szervezése;

a kutatóintézet teliiletén folyó építési, épületgépészeti felújítások során az intézetben megszokott
magas szintű követelmények éwényesítése;

a kutatóintézet nagyberendezéseinek tewszerű és megelőző karbantartásainak szewezése.
bonyolítása, valamint eUenőtzése;

e

©

e
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a felügyeletére bízott infrastmktúra rendszeres ellenőrzése, karbantartatása, állapotának
Bgyelemmel kísérése, javaslat kidolgozása felújításukra,

a műszaki igazgatóval együttműködve a közüzemi szolgáltatások felhasználásának nyomon
követése, javaslat kidolgozása a költségek optimalizálására,

a műszaki igazgatóval együttműködve javaslattétel a rendkívtih eseményekre vonatkozó
intézkedési telekre, szükség esetén az ilyen tervek végrehajtásának szemezése, részvétel az
esetleges bekövetkező rendkívüli események elhárításában, kvizsgálásában, dokumentálásában,

az osztályon alkalmazottak irányítása, a munkavégzésükkel összefüggő nyilvántartások vezetése
az adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek teljesítése; a Gondoksággal együttműködve a
portaszolgálat ellátásának szervezése.

5.3. Helyettesítése
Az osztályvezetőt a kutatóintézet igazgatója által kinevezett osztályvezető-helyettes helyettesíti. Az
osztályvezető és helyettese megosztja az osztály feladatkörébe tartozó ellátási és

üzemeltetési/karbantartási feladatokat. Az osztályvezető elsősorban az üzemeltetési/karbantartási
helyettese az ellátási feladatokat irányíqa.

5.4. Ellenőrzési kötelezettsége
Az osztályvezető ez irányú kötelezettsége kiterjed valamennyi, az osztály által biztosított és általa felügyelt
szolgáltatás n)inőségének ellenőrzésére.

6. Gondnokság

A Gondnokságot vezet(5 gondnok a gazdasági vezető felügyelete alatt irányítja a gondnokság munkáját.

6.1. A gondnokságvezető feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja;
e a Gondokság feladatkörébe tartozó ellátási feladatok, így a beszerzési ügyek, gépjármúszolgalat,

eljárói, karbantartási, takarítási feladatok és intézeti rendezvényekkel kapcsolatos teendők
szervezése, irányítása a laboratódumvezetókkel a Részecskegyorsító Központ vezetőjével és a
Pénzügyi és Számviteli osztáHyal együtünűködve;

az irányítása alá rendelt szervezeti egység feladatai célszeríí, eredményes és gazdaságos
teljesítésének szer«esése, hányítása és ellenőrzése;

a szervezeti egységhez tartozó közalkalmazottak irányítása, ellenőrzése és beszámoltatása;

az ingatlanok állagmegóvása érdekében jelentési és tájékoztatási feladatok,
az objektum- és vagyonvédelemmel kapcsolatos követelmények, intézkedések betartásának,
ellen(érzése, beléptető rendszer üzemeltetése az üzemeltetési osztállyal,
a rakták: készletgazdálkodását vezeti.

e

e

8

e

6.2. Felelőssége
Felelős rá bízott feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő ellátásáért, a raktár
készletgazdálkodásáért, a l:ábízott eszközök állagmegóvásáért, az irányítása alá tai:toró
közalkalmazottak munkájáért.

6.3. Helyettesítése
A gondnok helyettesítéséről a gazdasági vezet(5 gondoskodik
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lx SZERVEZETI EGYSÉGET NEM VEZETŐ, MEGHA:l:ÁROZO'lT
MUNKAKÖRT BETöltŐ KÖZALKAIA{AZOmAK

1. Tudományos titkár

1.1. Jogállása
A tudományos titkárokat e feladataik ellátására a kutatóintézet igazgatója a kutatóintézet tudományos
munkatársai, közalkalmazottai közül kéri fel, illetve vonja vissza a felkérést. A tudományos titkárok a
Kjt. és a Kjt. V. szel=inti vezetői megbízással nem rendelkező közalkalmazottak, feladataikat
tudományos kutatómunkájuk mellett végzik. A feladatok egy részét az igazgató az igazgatói titkárság
munkáját végző közalkalmazottak és a tudományos titkárok között szükség szerint átcsoportosíthaqa.

1.2. Feladat- és hatáskörük, a hatáskörük gyakorlásának módja;
e a kutatóintézet PR kapcsolataiban való közremtiködés;

tudományos ismeretterjesztéssel, oktatással kapcsolatos összeálHtásokban való segítségnyújtás;
tervek és beszámolók, ismerettedesztő rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása;

intézetlátogatások, rendhagyó órák, tudomány ütmepe, kutatók éjszakája, látogató centrum
működésének szervezése;

a Tudományos Tanács tidíári feladatainak ellátása;

éves és rendkívüli jelentések technikai el(5készítése, koordinálása;
kapcsolattartás a doktori iskolákkal;
6atal kutatói állásojíkal és a kutatókkal kapcsolatos tigykezelés, intézeti szemináriumok szenezése
és levezetése;

a hónap cikke adatainak begyűjtése, kezelése, a weblapra történő felvétele.

e

e

e

e

e

©

1.3. Helyettesítésük
A tudományos titkát akadályoztatása esetén az igazgató esetenként kéri fel valamely kutatóintézeti
közalkalmazottat a helyettesítésre.

2. Technológiatranszfer-koordinátor

2.1. Jogállása
Az Igazgatói tidíárságon technológia transzferrel kapcsolatos teendőket ellátó közalkalmazott.
Személyét az igazgató választja ki. A technológiatranszfer-koordinátor teendóinek végzésére való
felkérés határozatlan időre szól, és visszavonásig érvényes. Vele szemben a munkáltatói jogokat a
kutatóintézet igazgatója gyakorolja, helyettesítéséről az igazgató gondoskodik. Feladatait
kutatómunkája mellett látja el.

2.2. Feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja;
Az Intézet ,,üzleti" arcélének megjelenítése az intézeti honlapon, a tudástranszfert elósegltő
rendezvényeken; kapcsolattartás a tudástranszfer-ügynökségekkel, irodákkal; az intézet partneri
köl:ének bővítése, a kapcsolatok ápolása;
Felel(5s a feladatkörébe utalt feladatok maradéktalan ellátásáért.

2.3. Helyettesítésének rendje

Akadályoztatása esetén az igazgató esetenként kéri fel valamely kutatóintézeti közalkalmazottat a
helyettesítésre.
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3. Belső ellenőrzési feladatokat ellátó közalkalmazott

3.1. Jogállása

A bels(3 ellenőrzési feladatokat a kutatóintézettel nem közalkalmazotti jogviszonyban álló, külső
szolgáltató látja el szolgáltatási szesz-5dés alapján. Feladat- és hatáskörét a vonatkozó jogszabályok,
belső szabályozók, továbbá a Kutatóintézettel kötött szolgáltatási szerződése tartalmazza.

4. A Kutatóintézetben vagyonnyilatkozat-tételt kötelezettséggel letölthető munkakörök
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételt kötelezettségektől szóló 2007. évi CLll. törvény szerint
vagyonnyilatkozatra kötelezett minden olyan közalkalmazott, aki önállóan vagy testület tagjaként a
kutatóintézet költségvetésében szerepl(5 valamely költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett
rendelkezik, azok felhasználásával való elszámoltatásáért felel(3s, avagy e pénzeszközök tekintetében
javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjed
mindazokra, akik a jelen szabályzat hatálybalépésének napján a hatálya alá tartoznak. Ha a közalkalmazotti
jogviszony léte:ejöttére, a magasabb vezető, illetve vezet(5 megbízás adására később keí:ül sor, a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek az alkalmazást. megelőzően kell eleget tenni.

A kutatóintézetben je[en szabályzat ]dadásakor vagyotmyi]atkozat-tételre kötelezett személyek kü]önösen
a) az igazgat(1)

b) a tudományos igazgatóhelyettes

c) a gazdasági vezető
d) belső ellenőr
e) a közbeszerzési eljárás során javaslattéteke, döntésre, vagy ellenőrzésre jogosult

személyek.

x. ZÁRÓ RENDEL.KEZÉSEK

Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságának Irányító Testülete általi jóváhagyást
követően, 2020. október 7. napján lép hatályba azzal, hogy a 201 8. május 4. napjától hatályos szervezeti
és működési szabályzat egyidejűleg hatályát veszel.

Budapest, 2020. év október 7

Dombrádi Zsolt

igazgató

A Közalkalmazotti Tanács részéről

a Közalkalmazotti Tanács elnöke
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JÓVÁnAGI'ÁSI ZÁRADÉK

A jelen szabályzatot az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testülete megtárgyalta és a KFI tv
42/C. S (3) bekezdés 6. pont szerinti feladaüörében eljárva a 2020. október 6-i ülésén elfogadta.

A kutatóintézet igazgatójának a jelen szabályzat hatályba lépését követő egy éven belül felül kell vizsgálja
valamennyi, a korábbi szervezeti és működési szabályzat mellékleteként vagy azzal összhangban kiadott
kutatóintézeti szabályozást.

Budapest, 2020. október 6

r

.A@
Dr. Maróth Miklós
az ELKH elnöke.

a fejezetet hányító sze.« vezetője
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1. számú melléklet
MEllÉm..ETEK

ORGANOGRAM

Atom- és Molekulafizikai Osztály

Elméleti Fizikai Osztály

Felületfizikai Osztály

Kísérleti Magfizikai Osztály

Környezettudományi Osztály

Magfizikai Alkalmazások Osztálya

Részecskefizikai Osztály

DE-Atomki Környezetfizikai Kihelyezett Tanszék

Könyvtár

Igazgatóhelyettes

Gazdasági vezető
Pénzügyi és Számviteli Osztály

Gondnokság

Atom- és Molekulafizikai Laboratórium

Anyagtudományi Laboratórium

Ciklotron Laboratórium

Elektronikai Laboratórium

Elméleti Fizikai Laboratórium

lzotópklimatológial Laboratórium(IKER)

Környezetanalitikai Laboratórium(HEKAL)

Magfizikai Laboratórium

Örökségtudományi Laboratórium

Tandetron Laboratórium

Elektronikai Műhely

Mechanikai M(íhely,

üzemeltetési Osztály

Igazgató
MCíszaki igazgató

Részecskegyorsító Központ

Számítóközpont

Sugárvédelmi Szolgálat

Belső Ellenőr

Titkárság

Tudományos Tanács

Külső Tanácsadó
Testület

MCíszoki Tanács

Közalkalmazotti

Tanács
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2. számú melléklet

A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

A munkáltatói jogok gyakorlás a

A kutatóintézet igazgatója és gazdasági vezetője tekintetében a munkáltatói jogokat az ELKH elnöke
gyakorolja az ELKH elnökének vonatkozó határozata szel:int.

Az egyéb, tudományos és nem tudományos vezet(3i, valamint tudományos és nem tudományos beosztotti
munkakörök esetében a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét az alábbi táblázat foglalja össze:

A munkáltatói jogok gyakorlása

1. Alapvető munkáltatói jogok

1.1. Igazgatói hatáskörben gyakorolt alapvető munkáltatói jogok

a) munkáltatói jogokat és kötelességeket gyakorló, iEetve teljesít(5 személy nevének közlése
alkalmazás előtt vagy változás esetén;

b) kinevezés(a közalkalmazott besorolása, iUetményének, munkakörének, munkavégzés
helyének meghatározása);

c) ]íinevezés módosítása;

d) tudományos szervezeti egység vezetésére vonaüozó megbízás adása, a megbízás
visszavonása;

e) közalkalmazotti jogviszony megszűnésének megállapítása;
f) közalkalmazotti jogviszony megszűnése (közös megegyezéssel,

felmentéssel);

g) lemondás elfogadása;
h) munkavégzés alóli mentesítés a felmentés ideje alatt;
i) végkielégítés - jogszabályban előírt - mértékének megállapítása, felmentés, rendkívüli

lemondás esetén;

1) munkavégzéssel összefüggő továbbképzésben való részvétel előírása;
k) tanulmányi szerződés kötése;
1) cím adományozása;
m) mmósités;

áthelyezéssel,

34

Munkakör megnevezése Alapvető munkáltató jogok
gyakorlója

Egyéb munkáltató jogok
gyakorlója

igazgatóhelyettes igazgató gazdasági vezető

műszaki igazgató ígazgato gazdasági vezet(5

tudományos laboratórium
vezetoje

tgazgato gazdasági vezető

tudományos beosztott(ideértve
a témavezetöt is )

laboratórium vezetője gazdasági vezető

nem tudományos osztály, egység
vezet(5je igazgatónak közvetlenül
alárendelten

igazgató gazdasági vezető

nem tudománvos beosztott szervezeti egyseg vezetoje gazdasági vezető



Q
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d

4

összeférhetedenség megállapítása;
közalkalmazott munkaidejét részben vagy egészben érintő munkavégzésre irányuló
további jogviszony létesítéséhez való hozzájárulás vagy annak megtagadása;
az üzleti titokkör meghatározása;

magasabb 6zetési fokozat eléréséhez szükséges várakozási idő csökkentése;
illetménypótlék(vezetői, cím- és idegennyelv-tudást pótlék) megállapítása;
közalkalmazotti jogviszonyban munkaköri kötelezettségként alkotott tudományos művek
körének meghatározása.

1.2. Közvetlen vezető hatáskörében gyakorolt alapvető munkáltató jog
e az évi rendes szabadság és a pótszabadság kiadása.

2. Egyéb munkáltatói Jogok
+ közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről szóló igazolás kiadása;
e jubileumi jutalomi:a jogosító közalkalmazotti jognszony időtartamának megállapítása és a

jubileumi jutalom kifizetéséről való gondoskodás.
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