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A kutatóintézet jogállása

A kutatóintézet önálló jogi személy,amely az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat(ELHK) tagjaként
működik, gazdálkodási besorolása alapján önállóan működ(3 és gazdálkodó központi költségvetési szerv,
irányítása alá más önállóan működ(5 költségvetési szerv nem tartozik.
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A kutatóintézet alapítása

Az intézetet a MT 540.126/1 /1954. számú határozat alapján alapította a Magym Tudományos Akadémia

(a továbbiakban: MTA), mint Debreceni Fizikai Kutató Intézetet.

A Kutatóintézet 2019. szeptemberl-jétől az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban:ELKH)
részeként, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságának(a továbbiakban:ELKH Titkárság)
iránvítása alatt működik.

A Kutatóintézet jogállását meghatározó jogszabály: a tudományoskutatásról,fejlesztésrőlés
innovációról szóló 2014. évi l-lXXVI. tömény(a továbbiakban: KFI tv.) .

Hlatályos Alapító Okiratának száma: 338/3/2020/JIF

3. A kutatóintézet alapadatai
3.1. Neve, rövidített neve
teljes neve:

Atommagkutató Intézet

rövidített neve:

ATOMl<.l

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

3.3. Publikációs névhasználat
A tudományos tevékenységet végz(5k a publikációikban a kutatóintézetet az alábbiak szel:int tíintetik
fel: ATOMKI

/ Institute for Nuclear Research

3.4. Székhelyeés telephelyei: 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.
3.5. Hivatalos honlapja és elektronikus levélcíme: https://atomki.hu,

director(@atomki.hu

3.6. Illetékessége, működési köre: országos
3.7. Irányító szerv
neve: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága(ELKH Titkárság)
széldielye: 1052 Budapest, Piarista utca 4.

3.8. A kutatóintézet azonosító adatai
8 Törzskönyvi nyilvántartási szám:300344
e

AHT azonosító szám: 039507

e

Statisztikai számjel: 15300344-7219-312-09

e

Adóigazgatási azonosító szám: 15300344-2-09

8

Szakágazat száma: 721900

© Előirányzat-felhasználási keretszámlát vezető pénzintézet: Magyar ÁJlamldncstár

4. A kutatóintézet közfeladatként ellátott tevékenysége
A kutatóintézet autonóm módon vesz részt az ELKH közfeladatainak megoldásában,önállóan is vállalhat
közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységetis végezhet. A kutatóintézet közfeladatként ellátott
alaptevékenységét az irányító szerk alapító okiratban határozza meg.
2

4.1. A közfeladatként ellátott alaptevékenységköre
A kutatóintézet alaptevékenységi körét az alapító okirata az alábbiak szerint határozza meg:

Az ATOMKI a tudományos kutatásról, fejlesztést(51
és innovációról szóló 2014. évi L.XXVI.
törvényben megjelölt közfeladatokat látja el központi költségvetési szervként, az alapító olíiratban
meghatározott és részletezett körben.
Az ATOMji(l
©

alaptevékenysége:

alap-és alkalmazott
kutatásokfolytatása
az atommagfizikában,
az atomfizikában
és
molekulafizikában és a részecskefizikában;

fizikai ismeretekés módszerekalkalmazásamás tudományágakban(anyagtudomány
és
anyagvizsgálat,földtudományok és környezeüutatás, űrkutatás, owosi-biológiai kutatások,
örökségtudomány)
e

és a gyakoi:latban;

az alap- és alkalmazott kutatásokhoz szükségesmódszerek és eszközök fejlesztése.

A kutatóintézet kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatai az alapító okiratnak megfelelően:
e

kutatási alaptevékenységével összefüggésben tudományos ismeretterjesztő tevékenységet

fo[ytat, tudományos, szak- és ismeretteÜeszt(5]dadványokat jelentet meg;
e

segíti a tudomány magyar nyelven való mtivelését;

e

együttműködik hazai kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat;
kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi
tudományos társadásokkal;el(5segítia magyar kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos
életben;

e

hazai és nemzet](özi tudományos programokat és konferenciákat szerv-ez;

e

szorgalmazza és segíti a tudományos

kutatások

eredményeinek

társadalmi és gazdasági

hasznosítását;
e

a felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási,
képzési és továbbképzési feladatokat lát el;

e

szakkönyvtárakat működtet;

e

segíti a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlődését;

e

a használatában lévő ingadanokat nyilvántmtja, ellátja azok üzemeltetési, fenntartási feladatait;

©

kutatási infrastruktúrát mÍiködtet és tart fenn, kutatási eszközöket és anyagokat szerez be.

4.2. Alaptevékenység kom)ányzati funkciók szerinti besorolása
kormányzati funkciószám

konnányzati

l

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

2

014020

Biotechnológiai alapkutatás

3

014030

4

041 170

Műszaki vizsgálat, elemzés

5

049020

K+F tevékenységekhezkapcsolódó innováció

6

055010

l<ömyezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás

ftlnkció megnevezése

Természettudományi,

mtíszaki alapkutatás

és fejlesztés
7

075010

Egészségüggyelkapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

8

081071

Udül(5i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

9

082042

l<önyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása

10

082043

l<önyvtáti állomány feltárása, meg(érzése, védelme

11

082044

l<önyvtári szolgáltatások

12

083030

Egyéb kiadói tevékenység

13

093010

Felsőfokú végzettsége szintet nem biztosító képzések

14

D94110

Fels(3oktatási szakképzés

15

094120

Szakhányú továbbképzés

16

094210

Felsőfokú oktatás

17

095020

lskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.3. A kutatóintézet vállalkozási tevékenysége

A kutatóintézet vállalkozási tevékenységetfolytathat. Vállalkozási tevékenységébőlszármazó
bevételeinek felső határa a módosított kiadási előirányzatok 33 %-a.
Az Atommagkutató Intézet jelen szabályzat kiadásakorvállalkozási tevékenységetnem folytat.

5. A kutatóintézet gazdálkodása
A kutatóintézet a központi költségvetési rendszerben, a KFI tv.-ben, a vonatkozó államháztartási
Jogszabályokban, az ELKH Titkárság kutatóhelyeket érintő belső szabályzataiban, továbbá az MTA-val

kötött ingó és ingatlanhasználati szerződésekben foglalt előírások szel:int gazdálkodik a rendelkezésére
bocsátott pénzeszközökkel, egyéb eszközökkel és saját bevételeivel. Gazdálkodási tevékenységébenaz
államháztai:tási és a költségvetési gazdálkodás elveit és szabályait éményesíti.

6. A vagyonnal kapcsolatos szabályok
Az önálló jogi személyként mtiködő kutatóintézet közfeladatainak ellátása érdekében saját tulajdonú
vagyonelemekkel rendelkezik. A tevékenységesorán használt ingatlan és ingó vagyon részben az MTA
által a vonatkozó törvényi rendelkezések szel:int térítésmentesen használatba adott köztestületi
vagyonelemekből tevődik össze. Az MTA tulajdonú ingatlan és ingó vagyonnak(pl. tárgyi eszközök,
készletek) használatára az MTA-val kötött kétoldalú szerződésekben foglaltak irányadók.
A kutatóintézet a használatbaadott köztestületi vagyont és a saját vagyonát eljcülönítetten tartja nyilván.

Erdekeltségi rendszer
Alaptevékenység elszámolása -- költségvetési maradvány
Az alaptevékenységi feladatokat a jelen szabályzat 4.1 pontja

tartalmazza. 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 komiányrendelet előír:ásainakmegfelel(3en.

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

"Vákuum Tömörség és Mérés Technika" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg. 09-09-012436),

e

Pharmatom Hungária Kft. (Cg. 09-09-017416)
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11.

A KUTATÓINTÉZET VEZE'IÉSE

A kutatóintézet egyszemélyifelelős vezet(5Jeaz gazgató, aki a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l.
törvény

(a továbbiakban:

Mt.) 201 8. S (1) bekezdése szerinti vezet(5 állású munkavállaló.

Az igazgató és

az egyesszervezeti egységekközött, valamint a szervezeti egységeketbelül a feladatkörök és hatáskörök
az igazgató rendelkezése szel:int decentralizáltak.
Az intézet munkáját az Igazgatótanácsközremiiködésével az igazgatóirányítja.
Az igazgató valamennyi, a kutatóintézet ml3ködését él:int(5kérdésben -- ha az ELKH elnökének határozata

eltérően nem rendelkezik -- önállóan dönt.
Az igazgató közvetlen irányítása és ellen.érzésealá tartozó vezető állású munkavállaló
e

a gazdasági vezető

Mt. 208. S-a szel:inti vezet(5 beosztású munkavállalónak nem min-5süló, de szervezeti egységekirányítási

illetve koordinációs feladatait ellátó szakmaivezetők:
e

tudományos igazgató helyettes

8 miiszaki igazgató
Az igazgató közvetlen irányítása és ellen(érzésealá tartozó, az Mt 208 S-aalapján nem vezető állású
munkavállaló:
e

a tudományos osztályok vezetői,

©

a laboratóliumvezetők.

©

a Részecskegyorsító Központ vezetője,

©

a Számítóközpont

vezető)e,

, Köny«-tá: vezető)e,
e

a belső

ellenőr.

a tudományos titkár.

Az igazgató irányítási jogainak jelen szabályzatbanmeghatározottkörét - jogszabályeltérő
rendelkezésének hiányában - akadályoztatása idejére írásban átruházhatja. A szervezeti egységet irányító,
nem vezet(3 állású munkavállalók hatáskörét, jogait és felel(5sségét a vonaüozó hatályos Jogszabályok, a

jelen szabályzat, az irányító szerv rendelkezései, a kutatóintézeti belé(3 szabályzatok, az igazgatói
rendelkezések, utasítások és a munkaköri leírások tartalmazzák.

111.

A KUTAK'ÓUN'TÍZET SZERVEZETI FEI.ÉPÍTÉSE

A kutatóintézet szervezeti egységeia tudományos osztályok és a kutatómunka feltételeit biztosító
laboratóriumok és egyéb szervezeti egységek.Az osztályok élén osztályvezetők állnak, a laboratóriumok
élén laborvezetők. A kutatóegységek máü:ix szervezésben működnek.
A kutatóintézet szervezeti felépítését az 1. számú melléklet

(organogram) tartalmazza.

Az egyes szervezeti egységek ügyében az igazgató és a szervezeti egységekvezetői között a felelősségi és

hatáskörök az SZMSZ-ben megszabott módon oszlanak meg. A szervezeti egységeksaját
kutatómunkájukban a mindenkor hatályos jogszabályok és kutatóintézeti rendelkezésekkeretein belül
onaUoak.
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1.

A tudományos osztályok

A kutatóintézet tudományos feladatokat ellátó szervezetiegységeia tudományos osztályok, melyek a jelen
szabályzat hatályba lépésekor:
e

Atom- és Molekulafizikai

Osztály

e ElméletiFizikaiOsztály
©

Felületfizikai

Osztály

8 Kísérleti Magfizikai Osztály

11.

e

Környezettudományi Osztály

e

Mag6zikai -AlkalmazásokOsztálya

e Részecskefizikai
Osztály
Laboratóriumok:

A laboratódt(mok megnelJeqse.
e Magfizikai Laboratórium
e Elméleti Fizikai Laboratórium

e Atom- és Molekulaózikai Laboratórium
e Anyagtudományi
Laboratórium
e Orökségtudományi
Laboratórium
e Cildotron Laboratórium
e Tandetron Laboratórium
Elektronikai Laboratórium

e lzotópklimatológiai(IKER)Laboratórium
el<.ömyezetanalidkai Laboratól:ium(HEKAL)
8 Radiokarbon Kompetencia Központ(Interact)

111.

Kutatócsoportok

Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok, támogatásokidejére, jelleme(5ennéhány évre, a projektek
végrehajtásához ad hoc kutatócsoportok alakulnak. A kutatócsoportok vezetői az osztályvezet(5kkel
azonos hatás- és jogkört kapnak a csoporqukban.

lv.

További szervezeti egységek megnevezése

e

Részecskegyorsító Központ

e

Pénzügyi és Számviteli Osztály

e

Uzemeltetési Osztály

e Gondnokság
e MechanikaiMűhely
e

Elektronikai Műhely

e Számítóközpont
e Könyvtár
e

DE-ATOM]':l

Környezetfizikai Kihelyezett Tanszék

8

Sugárvédelmi Csoport

e Titkárság
6

Az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzésealá tartozó munkakör
e

lv.

a bels(5 ellen(érzés.

AZ UTÁN)'írÁsBAN És A DöNiÉSnOZATAI..BAN

itÉsz'rvEvő

'lES'lTIE'lBK
1.

A testületi szervek működésének általános szabályai

A testületi szervek az igazgatóegyszemélyifelel(5sségének
érintetlenül hagyásávalközreműködneka
kutatóintézet irányításában, 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 szervet - szükség szerint, de legalább évente kétszer - annak elnöke hívja össze és vezeti üléseit,

amelyr(31
jegyz(3könyvet/emlékeztetőt kell készíteni. Az elnök akadályoztatásaesetén az elnöki feladatokat
az elnökhelyettes, ennek hiányában az elnök által a testület tagjaiból kijelölt személy látja el. A testület
állásfoglalásait(határozatait) a jegye(3könyvekbenelkülönítetten kell megfogalmazni, illetve azokat
kronologikus sorrendben nyilván kell tartani.
2.

A kutatóintézet testületi szemei és a munkaülések formái
2.1. Az Igazgatótanács (IT)

A kutatóintézet igazgatójának döntés-el(5készít(3és tanácsadó testülete, ülésein minden, a kutatóintézetet

él:intő fontosabb kérdésbenvéleményt nyilváníthat, ésjavaslatot tehet. Az igazgató az ülésen elhangzottak
alapján dönt a hatáskörébe tartozó kérdésekben. Az IT elnöke az igazgató, akadályoztatása,távolléte
esetén az IT üléseit az igazgatóhelyettes vezeti, aki a történtekről utólagos beszámolással köteles
tájékoztat:ni az igazgatót.
Az IT tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezet.3, a mtiszald igazgató. Az IT ülésén az

egyesnapirendekhez kapcsolódóan meghívottként tanácskozásijoggal részt vehetnek az érdekvédelmi
szervezetek képvisel(5i, illetve az Igazgató által felkért más érdekelt személyek.
Az igazgató egyszemélyi felelőssége nem csökkenti a testület tagjainak, a szervezeti egységekvezet(Sínek

felel.3sségéta meghozott döntésekben.
Az igazgató az érdekvédelmi szervezetek képvisel(Sínekjelenlétében köteles kikénli az IT véleményét az
alábbi ügyekben hozandó döntések előtt:
e
©

munkabéremelések, jutalmazások elveinek kialakítása,
a teljesítmény értékelési rendszer egyes elemeinek kialakítása.

Az igazgató köteles kikérni az IT véleményét az alábbi ügyekben hozandó döntések el(5tt:
e
e
e

tudományos tervek kialakítása, azok jelentősebb módosításai,
kutatási, fejlesztési stratégia kialaldtása,
szewezeti átalakítások,módosítások,

e

a kutatóintézeti

e

a kutatóintézet könyv- és folyókat kiadásával kapcsolatos főbb tartalmi, személyi és anyagi
kérdések

munka rövid- vagy hosszabb távú értékelésének kérdései,

Az igazgató kikérheti az IT véleményét az alábbi ügyekben hozandó döntések el(3tt
e

tudományos munkakörbe történő pályázati kiírások,

e

vezetői állású munkakörben törték(3 foglalkoztatás és annak megszüntetéseesetén,
7

©

munkavállalói munkaszerződésekmegkötéseés a tudományos munkakörben történő
foglalkoztatás rendje.

Az IT a fentieken túl jogosult mindazon {igyekbenvéleményt nyilvánítani, amelyeket tagjai elé
terjesztenek.
Az IT havonta ülésezik, szükség esetén azonban bámlikor összehívható. Az IT ülésein az operatív
menedzsment beszámol a stratégiai célok megvalósításánakaktuális helyzetét(51,az azokhoz kapcsolódó
eseményekről, kockázatokról és ellen(3rzési eredményekről. Az elnök rendelkezése alapján, ha
jegyzőkönyv felvételére kerül sor, előzetesen jegyz(5könywezet(5t és hitelesítőt kell egyszerű
szótöbbséggel megválasztani. A jegyzőkönyvet jóváhagyást követ(5en a résztvevők megkapják.

2.2. A Kutatóintézeti Tudományos Tanács (TT)
A 'l'T a bels'3 kontrollrendszer része, a kutatói önkomiányzat szerte, 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 m(északiigazgató, a tudományos
osztályvezetők, az intézettel munkaviszonyban álló kutatóprofesszorok és tudományos tanácsadók, a
Műszaki Tanács elnöke, a Debreceni Egyetem Tanácsa által Idjelölt két képviselő, a DE-ATOMKI
Környezetfizikai Kihelyezett Tanszék vezet(3je;tanácskozásijogú tagjai az intézet emedtus professzorai.
A TT tagjai kötelesek munkájuk során az Intézet érdekeit legjobb tudásuk szerint képviselni a szuk
szakterülete érdekeldíel szemben.
A TT elnöki és elnökhelyettesi tisztségére a TT a szavazati jogú tagjai közül választás alapján tesz
javaslatot az igazgat(ának.A 'll' titkára az elnök által felkért munkavállaló. Az üléseken állandó
meghívottként van jelen agazdaságivezető, a Részecskegyorsító-központvezet.3je,az intézetben működő
TUDOSZ alapszervezet titkára, akiket távollétük esetén meghatalmazottjuk helyettesíthet.
A TT elnökének felkérése alapján a TT ülésén tanácskozási joggal részt vehetek olyan szakemberek,
akiknek a részvétele egy idot:t kérdés megvitatásában fontosnak látszik.
A TT üléseit az elnök a szükség szerinti gyakorisággal hívja össze, de évente legalább kétszer ülésezik. A
TT-t össze kell hívni valamely kérdés megtárgyalására, ha azt legalább 5 tagja írásban kéri. A 'l'l' véleményt
nyilvánít az igazgató által eléje utalt minden kérdésben.
Döntését megelőzően az igazgató köteles a TT elé tárni az alábbi ügyeket:
e

az intézet stratégiai terveit, célkitíízéseit;

e

az intézet tudományos munkájáról szóló átfogó beszámolójelentéseket;

e

jelentős együttműködési és konzorciuma szerződések kérdését;

e

cégalapítási, iEetve cégben (rész)tulajdon

megszerzésére vagy megszüntetésére uányuló

szándékát.

A 'lT
e

dönt arról, hogy az intézeti habihtációtól szóló szabályzatbanleírt tudományosfőmunkatársa
minősít(5 eljárás eredményesnek minősídiet(5-e,

©

javaslatot tesz a kutatóprofesszor, a tudományos tanácsadó,a tudományos főmunkatárs
munkakört

ellátók fizetési fokozatának a kialakítására,

e

rendszeresid(5közönként értékeli az intézetben folyó kutatási témák eredményességét,

e

javaslatot tehet a művelt tudományos teiÍiletek b(5vítésére, szűkítésére, kezdeményezheti úl

kutatások indítását.

8

e

a kutatóhely részéről az ELKH Irányító Testülete által az igazgatói pályázatok elbírálására
kijelölendő háromtagú eseti bizottságba 50%-ot meghaladó szótöbbséggel, titJtos szavazással
egy tagot delegál az ATOMKI tudományos tanácsadói és emeritus professzorai közül,
az igazgató felkérésére javaslatot tesz az intézeti Szalay-díl díjazottjára.

'

2.3. A Műszald Tanács
A Műszaki Tanács a bels(5kontrolkendszer része, a kutatói önkonnányzat szele, amely az igazgató
egyszemélyi felelősségénekérintetlenül hagyásávalvéleményt nyilvánít és javaslatot tesz a kutatóintézet
m(északi és inó:astrukt:urális helyzetével, temeivel kapcsolatos lényeges kérdésekben.

A Műszaki Tanács szavazati joggal bíró tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettes, a gazdaságivezető, a
mtiszald igazgató, a TT elnöke, a Részecskegyorsítól<özpont vezet(5je,a laboratódumvezet(3k,az
Uzemeltetési Osztály vezet.5jeés a Számítóközpont vezetője.
Tanácskozási jogú tagjai a gondnok, a sugámédelmi, a tűzvédelmi, a munkavédelmi, a környezetvédelmi
megbízot:t, a Mechanikai és az Elektronikai m(íhely vezetője.

A Műszaki Tanács tagjai kötelesek munkájuk során az Intézet érdekeit legjobb tudásuk szel:int képviselni
a szűk szakterülete érdekekkel szemben
A Műszaki Tanács elnöki és elnökhelyettesi tisztségére a Tanács a szavazati jogú tagjai közül választás

alapján tesz javaslatot az igazgatónak. A Műszaki Tanács titkára az elnök által arra felkért munkavállaló.
Az üléseken állandó meghívotüént van jelen az intézetben mtíködő TUDOSZ alapszervezettitkára, akit
meghatalmazottja helyettesíthet.

A Muszaki Tanács elnökének felkérése alapján a Műszaki Tanács ülésén tanácskozásijoggal részt
vehetnek olyan, nagy tekintéllyel rendelkező, elismert szakemberekis, akiknek a részvételeegy adott
kérdés megvitatásában fontosnak látszik.
A Műszaki Tanács üléseit az elnök a szükség szerinti gyakorisággal hívja össze, de évente legalább kétszer

{ilésezik. A Műszald Tanácsot össze kell hívni valamely kérdés megtárgyalására,ha azt legalább 5 tagja
írásban kél:i. A Műszaki Tanács véleményt nyilvánít az igazgató által eléje utalt minden kérdésben.

A MuszakiTanács
e

részt vesz az Intézet inhastruktúráját érintő stratégiai-fejlesztéseknekkidolgozásában

e

összehangoljaa különböző területek igényeit szélesebb kört érintő muszaki átalakítások
tenezésnél

e

rendszeresidőközönként értékeli az intézeti kutatási és alapinfiastruktúi:árának
helyzetét,
javaslatot tesz fejlesztésekre, felújításokra, átalakításokra, nagy-berendezések selejtezésére,

©

véleményezi az éves beszerzési terheket.

2.4. A Külső Tanácsadó Testület (KTT)
A kutatóintézet munkáját az igazgató döntését(31mggően - ]i€1TTtámogathatja. Létrehozása esetén a
K'l'-r összetételére, tagjainak felkérésére és megbízására, valamint mt3ködéséte vonatkozó szabályokat a
kutatóintézet

külön szabályzatban határozza meg.

2.5. A kutatóintézeti ülés (összintézeti értekezlet)
A kutatóintézeti közélet fóruma, amelyen a kutatóintézettel munkavállalói és egyébjogviszonyban állók
jogosultak részt venni. A kutatóintézeti ülés feladata,hogy módot adjon a kutatóintézet egészétérintő
kérdések megvitatására 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
9

kell

tartani.

Az

ülés egyuttal

betölti

az éves

munkaértekezletszerepét,s ezen az igazgató értékeli az előző év munkáját, ismerteti a kutatóintézet
feladatait, az Intézet költségvetését, gazdasági helyzetének alakulását; az intézet és(rész)tulajdonában levő

cégek vállalkozási tevékenységénekeredményességét;az intézet i:endelkezésérebocsátott források
felhasználásánaktervezetét. A hivatalosan távol levők kivételével az ülésen a részvétel valamennyi
kutatóintézeti

munkavállaló

számára kötelez(5.

l<utatóintézeti ülést kell összehívni minden olyan, a tudományos tevékenységetél:int(3esetben, amikor a
kutatóintézet tudományos munkakörben foglalkoztatott kutató munkavállalóinak a véleményétszükséges
megismerni. Ebben az esetben a tudományos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók jogosultak a
kérdésről szavazni.

Az igazgató az IT meghallgatása
után kutatóintézeti ülést hívhat össze minden olyan alapvető, a
kutatóintézet
egészét érint(5 kérdés megtárgyalására, amelyben a kutatóintézeti
közösség
véleménynyilvánítását szükségesnektartja (például: úl, több éveskutatási programok, jelentős fejlesztések,
átszervezések stb.).

l<utatóintézet:i ülés összehívását,valamely kérdés napirendre tűzését a kutatóintézeti közösség is
kezdeményezheti. A kutatóintézet egészét érint(5 kérdések esetén a kutatóintézetben foglalkoztatottak
több mint 30%)-ának, tudományos kérdésekben a teljes kutatói létszám több mint
kezdeményezésére az igazgató köteles a kutatóintézeti ülést összehívni.

30%-ának

2.6. Vezetői értekezlet
Az operatív irányítás eszköze a vezet(3i értekezlet, melyen az intézet aktuális feladatai, a feladatok
végrehajtásában elért eredmények kerülnek ismertetésre, illetve az aktuálisan felmerülő problémák
kerülnek megvitatásra. A vezetői értekezletet az igazgató hívja össze általában havi rendszerességgel.

Résztvevői az igazgató, az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető, a műszaki igazgató, az osztályok vezet-3i,

a laboratóriumok vezetői, a Részecskegyorsító-központvezetője, a mtihelyek vezetői, a Számítóközpont,
a Sugárvédelmi Csoport és a Könyvtár vezetője, és állandó meghívotüént a szakszewezet titkára. A
résztvev(5k elfoglaltsága esetén helyettesük képviselheti (éket. A vezetői értekezleten az igazgatói titkár
emlékeztetőt készít, ami jóváhagyásután felkerül 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 tmtani. Hla a kutatóintézet mtiködésének egészét éJ:inti 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 egészétérinti a napirend, ebben az esetben az értekezletre az igazgatót
is meg kell hívni.

2.8. Bizottságok
Egyes speciális feladatot ellátó bizottság felálHtásáról,azok tagjainak felkér:ésér(51
az igazgató dönt
Feladataikat igazgatói utasítás vagy szabályzat rögzíti.

2.9. A munkavállalók részvételi joga a vezetésében
A munkavállalókat a vonatkozó munkajogi jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint részvételi jog
illeti meg a kutatóintézet vezetésében. A részvételi jogokat munkaügyi kérdésekben a szakszervezet, egyéb
kérdésekben pedig a munkáltatóval munkavállalói jogviszonyban álló munkavállalók közössége nevében
az általuk közvetlenül választott tizemitanács gyakorolja. Az Uzemi Tanács és a TUDOSZ SZB szükség
esetén, de évente legalább két alkalommal az igazgatóval áttekinti az aktuális, az Intézet dolgozóinak széles
körét érintő kérdéseket.
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v.

A KUi'ATónNiÉZET MűKÖDÉsÉvEl. KAPCSOL.A'ros
RENDEL.KEZÉSEK

1. A kutatóintézet közfeladatai ellátásának módja
A kutatóintézet alapító okiratának megfelelőenvégzi tevékenységét.A közfeladatokon túlmenően
azonban, az elnyert pályázatokés kutatási-fejlesztési
szerződésekáltal behatárolt módon, az alapító
okiratban foglaltakkal összhangban az igazgató határozza meg a kutatóintézet feladatait, tevékenységét.

2.

Szakmai, funkcionális kapcsolatok

Az irányító szem,vel,annak tudományos testületéivel, az ELKH Titkárságának szervezeti egységeivel,más

kutatóközpontokkal, kutatóintézeteldíel, egyéb szervezetekkel, intézményekkel és gazdálkodó
szervezetekkel a kapcsolatot f15szabályként az igazgató, és felhatalmazása alapján a jelen szabályzatban
feltüntetett feladataik megvalósítása érdekében az igazgatóhelyettes és a gazdasági vezet(5 tartja.

A hivatalos infomiációk fogadásáraa kutatóintézet igazgatója jogosult, akadályoztatásaesetén e
tekintetben szakterületüknek megfelelően az igazgatóhelyettes és a gazdaságivezető is illetékesek. A
helyettesítési köi:ben eljáró vezet(5k az igazgatót minden lényeges kérdésben utólag tájékoztatni kötelesek.
Mind az intézetbe érkez(5, mind az intézetből kiment információ formája lehet egyaránt hagyományos
vagy elektronikus. A hagyományos és elektronikus fomiájú információ iktatása és archiválása a Pénzügyi

és Számviteli Osztály titkárságán történik. Az intézet belső ügyvltelében az elekt:toxikus levelezésa
javasolt fomia, ahol ez lehetséges.

3. A kutatóintézet képviselete
A kutatóintézet

általános és teljes képviseletére az igazgató jogosult, aki e jogkörét

általánosan

meghatározott, illet(31egegyedi esetekben,állandó vagy ideiglenes jeUeggelátruházhatja.A jogkörök
átruházásaa jogkör és az ellátandó feladat pontos megjelölésével,i.másban
történhet azzal, hogy az
át:í:uházástaz igazgató bámiikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

4. Belső irányítás, szabályzatok
A kutatóintézet tevékenységét jogszabályok, az ELKH

muködési alapelvei, belső szabályzatai, a jelen

szabályzat, a kutatóintézet bels(5 szabályzatai és igazgatói rendelkezések (utasítások) szabályozzák. A
kutatóintézet
igazgatójának kötelezettsége a belső szabályzatok
ügyrendjének kiadása és azok naprakészségének biztosítása.

és az egyes szervezeti

Az ELKH Titkárság, mint irányító szerv által az alábbi tárgykörökben
rendelkezéseit a kutatóintézet magára nézve kötelezőnek fogadja el:
a) bels'3 ellenőrzési kézikönyv,
b) szellemitulajdon-kezelési

egységek

kiadott keretszabályozás

szabályzat,

c) informatikai szabályzat,
d) kommunikációs

szabályzat.

Jelen szabályzat mellékletét képezik:
a) a kutatóintézet szervezeti felépítésének ábrája (organogram) (l . sz. melléklet) ,

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

5. A munkavállalói jogviszonnyal kapcsolatos követelmények
Foglalkoztatási követelmények:
A
tudományos munkakörben
foglakoztatott
munkavállalók
esetében a kutatóintézeti
követelményrendszerben az adott munkakörbe előírt követelmények az irányadók. Nem tudományos
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a kutatóintézeti sajátosságoknakmegfelelő
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követelményeket kell figyelembe venni. A foglalkoztatási követelmények a munkaügyi szabályzatban
kerülnek megfogalmazásra.

A munkavállalókkal szemben támasztott általános követelmények

5.1. A kutatóintézet valamennyi munkavállalója köteles:
a) a kutatóintézet, valamint az irányító szerv szakmai és gazdaságihírnevét legjobb tudása szerint
és kifogástalan magatartással meg(5tizni;

b) a kutatóintézet hazaiés nemzeüözi elismertségétnövelni;

c) a kutatóintézeti munkavállalókkalszembentámasztott erkölcsi szabályoknakmegfelelő
magatartást tanúsítani az ATOMKI

Etikai szabályzatának megfelel(3en eljárni;

d) a kutatóintézet érdekeit érvényesíteni a töményesség keretei között;

e) végzettségének, szakmai gyakorlatának és a munkáltatónál szerzett ismereteinek
alkalmazásával a legjobb tudása szel:int eljámi, és ezzel biztosítani a rábízott feladatok sikerét
és eredményességét;

f)

feladatait a közérdek figyelembevételével ellát:ni;

g) a tudományos célok megvalósításaérdekében ismereteit továbbfejleszteni.

5.2. A kutatóintézet tudományos munkakörben foglalkoztatott munkavállalói kötelesek
különösen:

,) az MTA Tudományetikai Kódexe elvárásainak megfelelően tevékenykedni;
b) az ELKHI Titkárság szewezeti egységeivel, más kutatóközpontokkal/kutatóintézetekkel
fenntartott kapcsolatokaterősíteni;

')

munkájukat az igazgató által jóváhagyott éves kutatási ten alapján végezni,

d) tudományos tevékenységetfolytatni a tudományos követelményrendszer figyelembevételével;

') publikálni és publikációs tevékenységüksorán betartani az kutatóintézet szellemi tulajdon
kezelésére vonatkozó

0

szabályzatát,

szakmai munkájukról éves beszámolót készíteni;

© tudománymetriai adataikat gyűjteni, összesíteni,közzétenni.

VI.

A KUTAT'ÓUNIÉZET VEZET(15lNEKFEI.ADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Az igazgató
1.1. JogáHása
A KFI tv. értelmében az ELKH Irányító Testülete meghatározzaaz igazgatói munkakör betöltését
szolgáló nyilvános pályázati felhívás tartalmát és megválasztja a kutatóhelyek vezetőit.

Az igazgató megy-álasztására
vonatkozó részletes szabályokról az ELKH működési alapelveit tartalmazó
dokumentum rendelkezik. Az ELKH li:ányító Testülete az igazgatói pályázatok elbírálásárahátomtagu
eseti bizottságot kér fel, melynek egy tagja a kutatóintézet által delegált kutató.
Az igazgatói munkakör határozott időre szól. Az igazgat(5munkavállalói jogviszonyban a kutatóintézettel
áll, felette a munkáltatói jogokat az ELKH elnöke gyakorolja.
Az igazgató, mint a költségvetési szeri vezetője a kutatóintézet ügyeiben a vonatkozó jogszabályok és az
irányító szerv rendelkezéseinekkeretei között önállóan és egyéni felel(5sséggeldönt.
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Az igazgató saját hatáskörben az alábbi jogköröket gyakorolja:
a) a kutatóintézet általános és teljes képviselete;
b) az alapvet(5 munkáltatói jogkör gyakorlása;

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
1)

költségvetési hányítási jogok teljes köl:ű gyakorlása;
kiadmányozási jog a kutatóintézetet érint(5valamennyi ügyben;
döntés a kutatóintézetet érint(5elvi, tudománypolitikai és tudományos kérdésekben;
döntés a kutatóintézet által használt vagyon vonatkozásában;
kutatóintézeti részvétel vállalása kiemelt kutatási feladatokban;
a kutatóintézeti kutatói közösség fejlesztési irányának meghatározása;
a kutatóintézet humánpolitikai munkájának irányítása,
javaslattétel a kutatóintézet munkavállalónak kitüntetésére;

k)

a kutatóintézet

1)

a kutatóintézet temeinek végleges kialakítása;

hazai és külföldi kapcsolatainak irányítása;

m) minősített iratok kezelése.

Az igazgató irányítási jogköre kiterjed a kutatóintézet működésénekegészére.Ennek gyakorlásáraaz
gazgató

az irányító

szed

és a kutatóintézet

bels(5 szabályzataiban

rögzítettek

szel:int

egyedi

rendelkezéseket, utasításokat adhat ki. Az igazgató pénzügyi, gazdasági kötelezettségvállalási,
utalványozási és teljesítési igazolási jogkörét a Gazdálkodási jogkörök szabályzata tartalmazza.

1.2. Feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja
©

kapcsolattartás

az ELKH

megbízott

vezetőivel,

az ELKH

Titkárság

szervezeti egységeinek

vezetőivel;
e
©

e

az IT tagja, részt vesz annak munkájában;
a kutatóintézet kutatási feladatainak meghatározása, fő célkitűzéseinek, tudományos
koncepciójának, beszámolóinak előkészítése, ellenőrzése, jóváhagyása,feltetjesztése az ELKHhoz;

a kutatóintézet anyagi eszközeinekés létszámánaka tervezett kutatási tevékenységhezigazodó
felosztása,az intézeti szenezeti egységekvezetői javaslatánakfigyelembevételével;a tanácsadó
testületek tagjainak felkérése és visszahívása;

e

a szervezeti egységek (tudományos és nem tudományos szervezeti egységek) működésének
koordinálása azok vezet(5i útján;

©

e

a kutatóintézeti munkavállalók szakmai fejlődése feltételeinek biztosítása;

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

e

e
©

a kutatóintézet szenezeti és működési szabályzatának elkészítése, és jóváhagyásra az irányító
szerv elé terjesztése;
a kutatóintézet belső szabályzatainak kiadása;

a kutatóintézetnek a hazai és külföldi kutatóintézeteknél,fels(3oktatásiintézményeknél és más
szerveknél történő képviselete;

©

e

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

tevékenységét éJ:int(3 tudományos,

kapcsolattartásának

gazdasági, műszaki információ

egyéb szervek számára történő közlésének, valamint tudományos publikációk
tudományos

előadások megtartásának

engedélyezése; kutatási

és egytittm{3ködési

hírközlő

és

kiadásának,
szesz(5dések

megkötése;
©

a kutatóintézeti humánpolitikai munka irányítása, a teljesítményértékelésselkapcsolatos feladatok
ellátása; munkáltatói jogok gyakorlása a 2. számú mellékletben meghatározottak szel-int; a
kutatóintézet munkarendjének meghatározása,a munkafegyelem betartásának biztosítása; a
gazdasági tervek szakmai megalapozottságának, a szakmai telek gazdaságos végrehajtásának, a
mérleg

készítésének

és a leltározási

kötelezettség
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teljesítésének

biztosítása;

a szerb(5déses

kötelezettségek teljesítésének biztosítása; az IT munkájának irányítása, javaslatainak hasznosítása;
a munkavállalók közösségét megillető jogok érvényre juttatása;
e

az igazgatóhelyettes, a gazdasági vezet(5, és a szervezetileg alárendelt tudományos

osztályok/laboratóriumok vezet'Sínekközvetlen irányítása; a min(5ségellenőrzési
rendszer
kialakítása és működtetése; a belső ellenőrzés kialakításáról és működéséhez szükséges források
gondoskodás, a bels(3 és külső ellenőrzések megállapításai, észrevételei realizálásának biztosítása
a gazdasági vezető bevonásával; a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez,
©

e
e

e

e

vagy kockázatkezelésirendszert működtet;
az hatkezelés rendjének meghatámzása és szabály'szerűségénekfelügyelete; az üzleti titokkör
meghatározása;
az akadémiai ingatlannal 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 éi:tékelése során hozott döntés és az egyes eljárási
cselekmények, a szerződés megkötése tekintetében biztosítja a verseny tisztaságát, illetve
nyilvánosságát és az esélyegyenlőséget az ajánlattevők számára;
gondoskodik az Info tv.-ben meghatározott közérdekű adatok pontos, naprakész és folyamatos
közzétételét(31;

e

mindazok az vigyek, amelyeket jogszabály, belső szabályzat, irányító szervi rendelkezés
feladatkörébe utal.

1.3. Helyettesítésének rendje
Az igazgatót távolléte, iEetve akadályoztatása esetén, ha az igazgató vagy a fejezetet irányító szerv vezet(3je

másként nem rendelkezik, általános jelleggel az igazgatóhelyetteshelyettesíti. Az igazgató okiratban
rendelkezik arról, hogy tartós akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes őt teljes jogkörben helyettesíti.
Az igazgatót - annak külön írásbeli rendelkezése szel:int tudományos kérdésben a Tudományos Tanács

elnöke vagy az igazgató által kijelölt tudományos osztály vezet(5jeis helyettesítheti.

1.4. Felelőssége
Az igazgató a vonatkozó jogszabályok szel:int felel a jelen pontban emlitett kötelezettségeiteljesítéséért,
így különösen:
8 az ELKH Titkárságával és annak szervezeti egységeivel való kapcsolattartás zavartalanságáért;
e a kutatóintézet tudományos célldtúzéseinek a meghatározásáért;
e a kutatóintézet szervezetének és működési rendjének a megfelel(5 kialakításáért;
8 a belső kontrolbendszer megszervezéséértés hatékony működtetéséért,a belső ellenőrzési
feladatokat ellátó munkavállaló funkcionális függetlenségénekbiztosításáért;
e az alárendelt vezetők és munkavállalók munkájának megfelel(3 irányításáért és ellenőrzéséért;
e gazdaságivonatkozású intézkedéseiért és a gazdaságivezető munkájának ellenórzéséért;
8 a minőségellen(5rzési rendszer működtetéséért;
©

a kutatóintézet

szervezeti és működési

szabályzatának, kötelezően

el(Sírt szabályzatainak,

továbbá a kutatóintézet működését segítő egyéb szabályzatoknakés rendelkezésekneka
naprakészségéért;

8
e

a szervezeti egységekközötti munkamegosztásért;
a kutatóintézeti kiadványok megjelentetéséért;

e

az akadémiai és a kutatóhelyi vagyon védelméért;

e a jogszabályokban
és az irányító szervi rendelkezésekben
foglaltakbetartásáért
és
betartatásáért.
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1.5. Ellenőrzési kötelezettsége
Az igazgató kötelezettsége a kutatóintézet egészeműködésének folyamatos ellen(érzése,ennek körében
együttesen kell vizsgálnia a kutatóintézet tudományos és gazdasági tevékenységét.
Az igazgató ellenőrzési funkcióját az alábbiak szerint gyakorolja:
© irányítási feladatainak teljesítéseés döntéseinek előkészítésesorán előzetestájékozódással;
jelentések és adatok rendszeres bekérésével;
e

a szervezeti egységek vezetőinek és a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók
rendszeres beszámoltatásával;
személyes helyszíni ellenzi:zéssel;

e

szíikséges esetben belső ellen(érzés útján.

Az igazgató a munkavállalók közösségével történ(5 együttműködése során:
e meghallgatja, és döntéseinél méi:legeli a beosztottak véleményét;

e biztosítja a reprezentatívszakszervezetés az üzemi tanács törvény által biztosított jogainak
gyakorlásához szükséges intézményi feltételeket.

2. Tudományos igazgatóhelyettes
2.1. Jogállása
Az igazgatóhelyettes munkavállalói munkakörét pályázati eljárást követően tölti be, munkavállalói
jogviszonyban a kutatóintézettel áll. Feladatait szóló munkaszerződéssellátja el, a munkáltatói jogokat
felette az igazgató gyakorolja.

Az igazgatóhelyettesa feladatkörébe tartozó ügyekben a kutatóintézetet hatóságok el(5tt, más
intézményekkel és magánszemélyekkel szemben az igazgató általános vagy egyedi felhatalmazásával
képvise[heti. Ezekben az ügyekben ]dadmányozási jogga] rende]kezik. E jogkörében tett intézkedéseit(31

az igazgatót folyamatosan köteles tájékoztatni.
Atruházott jogkörök tekintetében feladatainak ellátásasorán folyamatosan együttműködik a tudományos

osztályok/laboratóriumokvezetőivel és a gazdaságivezetővel. Az átruházott jogkörben tett
intézkedések(31az 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

e

az igazgatóhelyettesre az igazgatásban való rendszeres részvételt illet(3en a feladatoknak
elsősorban azon része lut, 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 osztályvezetók munkáját;
közremtiködik a kutatóintézet tudományos céljainak, kutatási arányainakés koncepcióinak
kialakításában;

©
©

a tudományos kutatást érintő ügyeket igazgatói döntésre előkészíti;

részt vesz a kutatási egységekkutatási munkájának, a kutatási tervek megvalósításának,iEetve
végrehajtásának összehangolásában és ellen(5rzésében;

e

a kutatóintézet nemzedcözi kapcsolataival összeMggő szervezési feladatokat koordinálja; a
kutatóintézet

tudományos
min(5ségbiztosítási
követelményrendszer megvalósulásátellenőrzi;
e

tevékenységét

koordinálja;

a

szakmai

az igazgató munkaszerződésében foglaltak alapján irányítja a felügyeletére bízott részlegek

munkáját és a hozzá közvetlenül beosztott munkavállalókat;
e

az igazgató rendelkezéseinek megfelel(5en szervezi és felügyeli az intézet tudományos pályázati és
szerződéses tevékenységét;

e

a kutatóintézet, a kutatási egységekhazai és nemzetközi kapcsolatait ápolja és kezdeményezi újak

kiépítését kutatóhe[yekke[, egyetemekke],gazdá]kodó szervezetekke];kü]fö]di vendégek
fogadásának, programjának szervezése; 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 intézményekkelkutatási témájú egyezmények,megállapodásokmegkötését
el'5segíti;

e
e

részt vesz a tudományos tervek teljesítéséhez szükségespénzügyi és tárgyi eszközök felosztásában;

irányítja az írott és elektronikussa)tó tájékoztatásáta kutatóintézet munkájáról;közreműködik a
humánpolitikai feladatok ellátásában; stratégiai jelentőségíí és egyéb közös feladatok ellátására
alkalmas személyek kiválasztásában, a gyakornokok képzésének felügyeletében,

©

részt vesz az igazgató döntéseinek előkészítésébenés azok végrehajtásánakbiztosításában;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 vezet(3i értekezletek előkészítését
és lebonyolítását;

8

javaslattétel munkavállalói jogviszony létesítésére, illetve az irányítása alá tartozó munkavállalók
jogviszonyának megszüntetésére, felel(3sségre vonására, jutalmazására és Idtüntetésére;

gondoskodik a kutatóintézet megjelenítéséről az interneten;
e

eljár minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, belső szabályzat, az irányító szerv rendelkezése,

igazgatói utasításfeladatkörébe utal;
©

ellát minden egyéb, a kutatóintézet működésével kapcsolatban rábízott feladatot.

2.3. Helyettesítésének rendje
Az igazgatóhelyettes helyettesítésér(31a kutatóintézet igazgatója gondoskodik.

2.4. Felelőssége
Az igazgatóhelyettes a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felel kötelezettségeinek teljesítéséért;

az igazgató eseti feladatainak végrehajtásáért;az irányítása alá tartoz(3'tudományos osztály/csoport
működéséért.
3. Gazdasági vezető
3.1. Jogállása
A kutatóintézet

gazdasági vezetőjét

az ELKH

elnöke

saját hatáskörben

pályáztaqa Jogszabályban

meghatározott
végzettségi,
szakképzettségi
és gyakoi:Inti feltételek
alapján. A gazdasági vezet(3
személyér(31 az ELKH elnöke dönt, a munkáltatói jogköröket az ELKH elnöke és a kutatóintézet vezetője

megosztottan gyakorolja az államháztartásijogszabályok alapján készült külön elnöki határozatban
foglaltak szel:int.

A gazdaságivezet(5munkavállalói jogviszonyban a kutatóintézettel áll, feladatait meghatározott időre
szóló munkaszerződéssel
látja el. A munkáltatói jogokat felette az ELKH elnöke és az igazgató
megosztottan gyakorolja, a külön elnöki határozatban foglaltak szel:int.
A gazdaságivezető szalímai irányításasorán figyelenmlel kell lenni az ELKH Titkárság(;azdálkodási
F(5osztályvezetőjének stratégiai intézkedésekreés döntéseire. A gazdaságivezető az általa ellátott
feladatok tekintetében -- folyamatos beszámolási kötelezettséggel az igazgató helyettese, az IT tagja.
Feladatait a kutatóintézet igazgatójának közvetlen vezetéseés ellen(érzésemellett látja el.
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3.2. Feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja:
© a kutatóintézet feladatainak eredményes és gazdaságosmegoldásához szükségesgazdálkodási
feltételek meghatározása és a biztosításuk érdekében előírt intézkedések megtétele;
©

a gazdálkodás

irányítása, költségvetési

el(5irányzatok

alakulásának

folyamatos

ellen(érzése,

©

javaslatok készítése az észlelt hiányosságok megszüntetésére, az éves el(3irányzat teljesítésére;
a kutatóintézet működése során a gazdálkodási, pénzügyi és munkaügyi feladatokkal kapcsolatos

Jogszabályokban,irányító szervi rendelkezésekben foglalt előírások énényesítése, a végrehajtás
ellenőrzése;

e a gazdaságiterület és szervezetjogszabályokszerint történő működésénekirányításaés
ellenőrzése;
8

a kutatóintézet

költségvetési terv-ének elkészítése;

e

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

+
e

a kutatóintézeti e]őirányzat-módosításokkal, átcsoportosításokkalkapcsolatos feladatok ellátása;
gondoskodás arról, hogy a kutatóintézet a Magyar Állammal, egyéb szerbekkel, valamint a
hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeithiánytalanul és időben teljesítse,továbbá a
fennálló kötelezettség teljesítéséremegfelelő fedezet álljon rendelkezésre;

e

gondoskodás arról, hogy a kutatóintézet munkavállalói részére járó munkabérek számfejtése,
átutalása pontosan és határidőben megtörténjen;

e

a Kincstánal való naprakész együttműködés és a kapcsolattartás biztosítása;

e
e

a pénz- és tárgyi eszközökkel való gazdálkodás;
a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás;

e

a számviteli rend és az ezzel kapcsolatos számviteli politika kialakítása és működtetése;

e

a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem megszervezése;

e

a pénzügyi, gazdasági jellegű szabályzatok jóváhagyásra el-5készítése;

e

az igazgató felkérésére javaslattétel a gazdasági szervezet felépítésének kialakítására; a gazdasági
szervezet ügyrendjének elkészítése;

e

a kutatóintézet használatába adott akadémiai vagyon és a kutatóhelyi vagyon nyilvántartása;

e

közreműködés a kutatóintézet beruházási, felújítási teneinek elkészítésében;

e részvétel a távlat:i és középtávú kutatási terv-ek,valamint pályázatok pénzügyi részének
összeállításában;
e

az előírt információs

adatszolgáltatások (beszámolók) összeálHtása;

8

rendszeres adatszolgáltatás a kutatóintézet szenezeti egységeinek a rendelkezésükre álló pénzügyi

keretek felhasználásáról;
©

az időközi mérlegjelentéshez, az elemi költségvetési beszámolóhoz, valamint az ELKH Titkárság

vagy más küls(5 szem' (Kincstár, KSH, TB, MNB, NAV stb.) által előírt gazdaságivonatkozású
egyéb adatszolgáltatásokhoz(pl. költségvetésekhez, többlettámogatás igényléséhez, statisztikai
jelentésekhez stb.) szükségestervezetek határidőre történő elkészítése,részvétel a kutatóintézet
egységes költségvetési feladataiban;

e

az irányító szerv által végzett és külső ellen(5rzéselíhez és a kutatóintézet igazgatója által elrendelt
bels(5 ellenőrzésekhez

segítségnyújtás, a szükséges bizonylatok,

iratok el(5készítése és rendelkezése

bocsátása;
e
e
8

az ellen'érzések során tapasztaltak alapján intézkedés, az igazgatóval egyeztetve;
a Gondnokság működésének irányítása;
a kutatóintézeti jóléti és szociális ügyeinek intézésében való részvétel.
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3.3.Jogköre
e

a kutatóintézet

gazdasági, munkaügyi,

jóléti ügyeiben az irányító

szerv, hatóságok, más szerek

és

magánszemélyek előtti képviseletének ellátása;
8

a kutatóintézet számvitelénekalapjául szolgáló bizonylatok kiállításánakrendjére és az ezzel
kapcsolatosügyviteke vonatkozóan a kutatóintézet egészétérintő intézkedésekettehet; a
közvetlen irányításaalá nem tartozó szervezetiegységekvezetői e körbe tartozó intézkedéseket
csak el(5zeteshozzájál:ulásával tehetnek.

e

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

©

A gazdaságivezető vagy az általa írásban kijelölt munkavállaló pénzügyi ellenjegyzésenélkül a
kutatóintézetet terhelő, gazdaságikihatása kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő,
és gazdasági kihatással járó, valamint a kutatóintézet kezelésében lévő eszközöket érintő
intézkedés nem tehető.

e

A kutatóintézet munkaváUalóinak foglalkoztatása, munkakörének változása, és munkavállalói
Jogvlszonyának megszíintetése előtt a fedezet rendelkezésre állásáról a gazdasági vezető
véleményét ki kell kérni, iEetve a kérdésekhez javaslatot tehet.

e

Munkáltatói

jogok gyakorlásával kapcsolatos jogkörét a 2. számú melléklet, kötelezettségváUalási,

pénzügyi ellenjegyzési,szakmai teljesítés igazolási és utalványozási jogkörét a gazdálkodási
jogkörök szabályzata tartalmazza.

3.4. Helyettesítésének rendje
A

gazdasági vezet(5 áüneneti vagy tartós akadályoztatása esetén a kutatóintézet igazgatójának
kezdeményezésére és személyi javaslata alapján az ELKH elnöke gondoskodik helyettesítéséről, a
gazdasági szenezet vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről. Az ELKH elnöke az
álláshely betöltéséig tartó átmeneti id(északraa vonatkozó államháztartásijogszabályok előírásainak
megfelelő végzettségű munkavállalót jelöl ki a gazdaságivezetői feladatok ellátására.

3.5. Felelőssége
Felelős a kutatóintézet pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen a tervezési, végrehajtási, beszámolási,

könyvvezetési és meghatározott ellen(3rzésifeladatainak ellátásáért, illetve a fenti pontokban
meghatározott feladatok jogszabályoknak megfelel(5ellátásáért. Felelősségenem él:inti az igazgató és az
egyes ügyekért felelős munkavállalók felelősségét. A gazdasági vezet(5 a )den szabályzatban nem említett
feladatainak, jogainak és hatáskörének, valamint felelősségénekvonatkozásában az államháztartási
Jogszabályok előírásai az irányadók.

Ellenőrzési kötelezettségekiterjed a kuütóintézet valamennyi gazdaságiés általános ügywteh
tevékenységére. Ezt a kötelezettségét főként a rendszeres adatszolgáltatások alapján; konkrét ügyek
végrehajtásánakirányítása és ellenőrzése kapcsán; a közvetlen alárendelt munkavállalók rendszeres
beszámoltatásával; a kiadmányozási jog gyakorlásával; a belé(5kontrollrendszer működési keretei között
teljesíti.

4. Műszaki Igazgató
A műszaki igazgatóra az irányítási feladatoknak

elsősorban azon része lut, amely a kutatásszervezés

gyakorlati oldalával mgg össze:az intézet technikai ügyei, az intézeti bels(3források(mííhelykapacitás,
hűtőanyag-felhasználási, energiafelhasználási, gyorsítóidő-felhasználási keret stb.) megosztása. Ellátja az

lpatjogvédelmi Bizottság elnökének feladatkörét.

18

4.1. Jogállása
A muszaki igazgató munkavállalói jogviszonyban a kutatóintézettel áll, tekintetében a munkáltatói jogokat
a kutatóintézet igazgatója gyakorolja. A muszaki igazgató feladatait határozott id(5re szóló munkavállalói
munkaszerz(5déssellátja el.

4.2. Feladata és hatásköre
e
e

felügyeli a mechanikai és az elektronikai műhely munkáját, felügyeli a kriotechnikai szolgáltatást;
a laboratóriumvezetőkkel
együttműködve felügyeli a kutatóintézet technikai eszközeinek

Jogszabályokban,
irányító szervi rendelkezésekbenés a jelen szabályzatbanfoglaltak szerinti
működését;
e

e
©

felügyeli a központi kutatási inö:astmktúra mtiködtetését;
felügyeli a t:űzvédelmet,a munkavédelmet, a környezetvédelmet és a polgári védelmet;
az osztályokkal és a laboratóriumokkal együttműködve közreműködik a kutatóintézet kutatási
inhastmktúájára

e
e

és muszaki fejlesztésére vonatkozó koncepciók kialakításában;

összehangolja a kutatási egységek műszaki infrast:mktúrához kapcsolódó fejlesztéseit;
javaslatot tesz a központi kutatási in&astruktúa fejlesztésére, működtetésének javítására;

e

javaslatot tesz a sugárvédelíni,tűzvédelmi, tnunkavédelmi és környezetvédelmi vonatkozású
rendkívüli események esetére érvényes intézkedési tervekre együttműködve a sugárvédelmi,
tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi megbízottal&al, valamint az Üzemeltetési
Osztály vezetőjével;

e

szükség esetén szervezi az ilyen tervek végrehajtását;

e

közreműködik az intézeti vagyonvédelem kidolgozásában, kapcsolatot tmt a rend(5ri szem-ekkel;

e
©

e
©

műszaki installációkkal kapcsolatos minimum-követelményeket fogalmaz meg;
el(5segítia kutatóintézet hazai és nemzetközi muszaki kapcsolatainak építését, műszaki témájú
egyezmények, megállapodások megkötését;
rendszeresen beszámol az igazgatónak az Intézetben folyó műszaki fejlesztésekről, a mÍíszaki
egységek tevékenységéről és az irányítása alá rendelt feladatok állásáról;
eljár minden olyan ügyben, amelyet az igazgató feladatkörébe utal.

4.3. Helyettesítése
A muszaki igazgatót akadályoztatása esetén a kutatóintézet igazgatója által kijelölt munkavállaló
helyettesíti.

4.4. Ellenőrzési kötelezettsége
A műszaki igazgató ellenőrzési tevékenységekiteqed a mííszald feladatok mellett az intézeti biztonsági
előírások énényesítésére is.

4.5. Felelőssége
A mxiszaki igazgató a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felel kötelezettségeinek teljesítéséért;
az igazgató eseti feladatainak végrehajtásáért; az irányítása alá tartozó egységek működéséért.
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vu.
AKulAIÓUNIÍZEr
KuTATÁsi FEI.ADATOKAT n..i..Áx(5
SZERVEZETI EGYSÉGEINEK VEZE'lÉSE, MŰKÖDÉSE ÉS FELADATAI
Tudományos osztályok
A kutatóintézet alapvet(3kutatási egységea tudományos osztály. Az egyes tudományos osztályok
egymással mellérendeltségi kapcsolatban állnak. A kutatóintézet szewezeti egységei munkájukat a
Jogszabályi el(3írások alapján készített szabályzatok és az igazgató által jóváhagyott ügyrendben foglaltak
szel:int végzik.

A KFI tv. alapján a kutatóintézet érintett szervezeti egységelegfőbb testületi döntéshozó szerve tagjai
támogatásával, vagy ennek hiányában a szervezeti egységvezet(5jénekindokolt javaslatával az Irányító

Testületnél kezdeményezhetia szemezeti egység szervezeti átalakítását,kiválását és másik
kutatóközponthoz, vagy kutatóintézethez, felsőoktatási intézményhez való csatlakozását, iEetve a kiválást
követő önáHÓműködtetését. A kezdeményezés indokolását az ELKH elnöke részére az igazgató nyújtja

be, aki azt saját,illetve az érintett szewezeti egységlegfelsőbb testületénekvéleményévelkiegészíti.Az
ELKH működési alapelveiről szóló szabályozástartalmazzaazokat a dokumentumokat, amelyeketa
kérelmezőnek az Irányító Testület elé kell terjeszteni.

A tudományos osztályokat osztályvezető vezeti.
A tudományos osztályok feladatainak általános elemei a következők

8

a kutatócsoportokban folyó tudományos alap- és alkalmazott kutatások, kutatási módszer- és
eszközfejlesztések,valamint tudományos szolgáltatásokkoordinálása;

e

oktatás és utánpótlás-nevelés;

e

részvétel az összintézeti feladatok megoldásában.

A szervezeti egységektudományos feladatainak specifikumai:
.,4/am- ú MaZeÉa/2@y&aí;Oi:?lrö4/'gyors részecskék által az atomokban vagy molekulákban geqeszt(5dést,

ionizációt, elektronbefogástokozó ütközéstfolyamatok kísérleti és elméleti vizsgálata.
Kali'ü# Mc€g#?Éa;O;:(z::í4/:
atommag-fizikai kísérletek tervezése és végrehajtásaaz atommagfolyamatokat
leíró temiészeti törvények megismeréseés pontosítása érdekében, asztrofizikai vonatkozású atommagfizikai kísérletek tervezése és végrehajtása, magózikai detektorok fejlesztése és {izemeltetése.
RáZPrxÉ€#pÉai;
O.r:zö4/.elméleti kutatások a nukleon szerkezeténekmegértésére,a CEliN CMS detektor
pozicionáló rendszerének üzemeltetése, a CEliN pixeldetektorának üzemeltetése, módszertani kutatások

magsugárzás-detektorok jeleinek újfajta analóg és digitális módszerekkel való feldolgozására, képalkotó
eljárások fejlesztése.
EZmáZe#
FzpÉaí;Oi:ilü;@'magas színvonalú elméleti fizikai alapkutatások folytatásaa magfizika, atom6zika,
kvant:uininformatika, statisztikus fizika és a matematikai fizika teiíiletén, módszertani fejlesztések
általános kvantummechanikai problémák leírására.
A/ól97?#Éaz;.,4ZZ
Zmz:iláaÉO;:ilíl@,.z:
ionnyaláb-analitikai vizsgálatok végzése,radioaktív izotópok termelése,
sugárkárosodási vizsgálatok végzése, kopásvizsgálatok radioaktív
izotópok
felhasználásával,
neutronfizikai vizsgálatok, atommagadatok mérése és rendszerezése alkalmazási célokra.

Feü/e@yÉa/Oí::?fö4/;
felület6zikai vizsgálatok elektronspektroszkópiai módszerekkel, anyagtudományi
vizsgálatok, vákuumfizikai

és hidegfizikai vizsgálatok.
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KI) ZWeZ?/zadomá#W/
O;:il/óÜ/;stabilizotóp-arányok vizsgálata kömyezetanalitikai célokra, radiokarbonos
komieghatározások, geokronológiai komleghatározások, a padon környezeti szerepénekvizsgálata,
klímakutatás, levegő és víz tisztaságánakméi:ése,kömyezeti radioaktivitás vizsgálata.
1.

Tudományos osztályok vezetői

1.1.Jogállásuk
A tudományos osztályvezető munkavállalói jogviszonyban a kutatóintézettel áll. Feladatát az
igazgatóhelyettes irányítása és felügyelete alatt végzi. A tudományos osztályvezet(5 határozott id(3re szóló
vezetési feladatok ellátását munkaszerz(5désealapján látja el. Az osztályvezetői munkaszerződés nyilvános

pályázati kiírás alapján és csak határozott időre, legfeljebb öt évre adható. Az osztályvezetői
munkaszerz(5dés meghosszabbítható. A meghosszabbításra is csak úl nyilvános pályázati kiírás alapján
kerülhet sor.

1.2. Feladat- és hatáskörük, a hatáskörök gyakorlásának módja
A tudományos osztály vezetőjének feladatai:
az osztály kutatási témakörébe tartozó kutatási tevékenység koordinálása és adminiszuálása;
a tématerületet él:int(3kutatási és fejlesztési telek, pályázatok és szajímai beszámolók elkészítése,
stratégia koncepció kialakítása az illetékes témavezetők bevonásával;

©

e

az osztály kutatási területével kapcsolatos alapadatok és infomlációk elérhetőségének biztosítása
a leTT, a 'l'T, illetve az ELKH Titkárság felé történ(5 beszámolásokhoz és azok ismertetése a TT
előtti beszámolón, iEetve igény esetén a K'll' el-5tt;

e

köztem(íködés a kutatóintézet tudományos céljainak, kutatási arányainakés koncepcióinak
kialakításában;

e

kezdeményez(3

szerepet

Játszanak témájuk

tudományos

sü-atégiájának kialakításában,

szorgalmazzák a különféle témapályázatokat;
e

ösztönzik a tématerületheztartozó kutatócsoportok tudományosegyuttműködését;

©

gondot fordítanak a tudományos utánpótlás nevelésére;

©

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

e
e

e

©

szorgalmazzák a hasznosítható szellemi temiékek kidolgozását, hasznosítását és értékesítését;

a tématerület munkavállalóit ösztönzik a magyar tudományos közéletbe való bekapcsolódásra,az
elért eredmények népszelúsítésére;
szervezik az osztályszerninádumokat az osztály feladatainak koordinálására és a tématerület úJ
eredményeinek nyomon követésére;

példát mutatnak a tudományos etika betai:tásában,és gondoskodnak arról, hogy ezeket a
szabályokat mások is betmtsák.

1.3.

Helyettesítésének rendje

A tudományos osztályvezet(5t akadályoztatása esetén az általa javasolt tudományos fokozattal rendelkező,

kutatói munkakörbe sorolt munkavállaló osztályvezető-helyetteshelyettesíti.
1.4.

Felelőssége

Az osztályvezető avonatkozó jogszabályokban foglaltak szel:int felel a témateijiletére vonatkozó tervezési
és jelentési feladatok ellátásért. Felel továbbá a tématerület eredményes műveléséért, a tudományetikai
követelmények betmtatásáért.
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2. A laboratóriumok vezetői

2.1.Jogállásuk
A laboratódumvezető feladatait meghatározott időre szóló vezet(3i feladatokat tartalmazó
munkaszerzódéssel látja el. A laboratóriumvezetői munkakör nyilvános bels(3 pályázati kiírás alapján és
csak határozott időre, legfeljebb öt évre adható. A laboratóriumvezet(3imunkakör meghosszabbítható.A
meghosszabbításra is csak úl nyilvános pályázati kiírás alapján kerülhet sor.

2.2.
©

Feladat- és hatáskörük

együttműködnek a laboratódumuk kutatási infiastmktúráját felhasználni kívánó tudományos
kutatási témák vezetőivel és résztvevőivel a kutatási témák céljainak megvalósításasorán,
megszervezik laboratóriumukon az akadémiai vagyon védelmét; gondoskodnak az eszközök és
anyagok eredményes, rendeltetésszeríí és gazdaságoshasználatától;

e

megszervezika laboratóriumukhasználatában
lév(5 gépek, műszerek,kutatási és
alapinhastruktúrák üzemeltetését és karbantartását;

e

pályáznak az laboratórium kezelésében lev(3 gépek, berendezések, helyiségek karbantartására,
felújítására a munkavállalók javaslat,i alapján;

e

ellen(érzik a laboratóriumokban a munkavédelmi, sugárvédelmi és tűzrendészeti előírások
betartását;

e

adminisztrálják,hogy laboratóliumukkutatói munkaidejükhány százalékátmilyen téma
múvelésére fordítják, felügyelik, hogy minden alárendelt munkavállaló teljes munkaideje le legyen
fedve feladattal;

©

gondoskodnak laboratóriumukon az adminisztratív feladatok ellátásánakteljesítéséről,irányítják
a laboratódunüoz

e

rendelt technikusok munkáját;

tájékoztatják a munkavállalókat az aktuális feladatokról, szabályváltozásoklól,bels(5pályázati
lehetőségekről;

e

rendszeres id(5közönként kutatói értekezletet, évente legalább egyszer az laboratórium minden
munkavállalójának a bevonásával munkaértekezletet tmtanak;

©

példát mutatnak a tudományos erika betartásában,és gondoskodnak laboratóriumukon 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;
e

javaslatokat tesznek az igazgatónak a laboratórium munkavállalóival kapcsolatos alapvető
munkáltatói jogok gyakorlásához, beleértve a munkabér módosítás kezdeményezésétvagy
véleményezését;

e

laboratóriumuk

kutatói

külföldi

kiküldetésének

vagy

munkavállalásának

engedélyezésével

kapcsolatban véleményt nyilvánítanak az igazgatónak;
©

ellátnak minden olyan egyébfeladatot, amelyetaz igazgatómunkaköri leírásbanvagy egyedi
utasítással a feladatköJjikbe utal.

2.3.

Helyettesítésük

A laboratóriumvezet(3t akadályoztatása esetén az általa javasolt és a kutatóintézet igazgatója által kijelölt

munkavállaló laboratóriumvezető helyettes helyettesíti.
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2.4.

Ellenőrzési kötelezettségük:

Az laboratóriumvezető ellenőrzési tevékenységekiteqed a kutatási feladatok nyilvántartásamellett az
irányítása alatt álló laboratóriumban a munkarendi és ügyrendi előírások énényesítésére.

2.5.

Felelősségük

Az laborat(5riumvezet(5 a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szel:int felel kötelezettségeinek
teljesítéséért, az igazgató eseti feladatainak végrehajtásáért,az hányítása alá tartozó laboratórium
működéséért.
3

A Részecskegyorsító-központ vezetője

3.1. Jogállása
A Részecskegyorsító-központ
vezetője munkavállaló, felette a munkáltatói jogokat a kutatóintézet
igazgatója gyakorolja. A Részecskegyorsító-központvezetője feladatait meghatározott id(5re szóló
munkaszerz(5déssel látja el. A Részecskegyorsító-központ vezetői feladatainak ellátásáról sz(51ómunkakör

betöltésére szóló nyilvános pályázati kiírás alapján és csak határozott id(5re,legfeljebb öt évre adható. A
munkaszerződés meghosszabbítható. A meghosszabbításrais csak úl nyilvános pályázati kiírás alapján
kerülhet sor.

3.2. Feladatai
©

a Részecskegyorsító-központ
(a továbbiakban: Központ) vezetője gondoskodik az intézet
gyorsítóparkjának magasszinten tartásáról és optimális mtiködtetéséről;

e
e

felügyeli és koordinálja a gyorsítók üzemelését;

együttműködik a gyorsítókat használni kívánó tudományos kutatási témák vezetőivel és
résztvev(kivel a kutatási témák céljainak megvalósításában;

e

il:ányítja és felügyeli a gyorsítók üzemeltetés-vezetőinek munkáját;

e

koordinálja a Központ használatában lév(3 gépek, mtiszerek, kutatási és alapinö:ast:ruktúták
üzemeltetését és karbantartását, biztosítja azok optimális kihasználását;

e

megszervezi a Központban az akadémiai vagyon védelmét, gondoskodik az eszközök és anyagok

eredményes, rendeltetésszerű és gazdaságos használatáról, folyamatosan törekszik a
párhuzamosságok csökkentésére mind műszaki, mind személyzeti vonatkozásban;
e

e

e

gondoskodik a mérnöki éstechnikusi utánpótlásról, biztosítja az operátorok kiképzését, úgy, hogy
azok többsége valamennyi gyorsító mellett teljes értékei szolgálatot tudjon teljesíteni;
gondoskodik

a Központ egységes honlapjának folyamatos karbantartásáról, aktualizálásáról,
beleértve a nyalábidőre való pályázás nyilvánosságának biztosítását, a tervezett és megvalósult
nyalábidőkweb-felületen történ(5nyomon követhetőségét;

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

e
e
©

minden év elején egy egységesösszefoglaló beszámolót készít a l<özpont tevékenységéről;

hazai és nemzetközi rendezvényeken képviseli az intézetet, mint gyorsítóközpontot;

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

©

e

figyelemmel kíséri az infrastmkturáhs jellegű pályázati lehet(3ségeket;
pályázik az laboratórium kezelésében levő gépek, berendezések, helyiségek karbantartására,
felújítására;

©

ellenőrzi al<özpontban a munkavédelmi, sugárvédelmi és t(ízrendészetiel(3írásokbetartását,
beleértve a helyi sugár-, t:íiz-, és balesetvédelmi felelősök munkaszerződését.
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3.3.

Helyettesítése

Helyettesítéséről az igazgató gondoskodik

3.4. Ellenőrzési kötelezettsége
Kiterjed a Részecskegyorsító-központ teljes mtlködésére, a működés technikai és személyi feltételeinek
ellenőrzésétől a sugárvédeln)i,munkarendi és ügyrendi előírások érvényesítéséig.

3.5.

Felelőssége

A Részecskegyorsító-központ
vezet(5jea vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szel:int felel
kötelezettségeinek teljesítéséért, az kányítása alá tartozó központ működéséért.

4. Kisebb szervezeti egységekvezetői
Egyes célfeladatokellátásáraaz osztálynál kisebb szervezetiegységekmtiködnek. Ilyen szervezeti
egységek:
e

a Sugáwédelmi Csoport vezető)e,

e

a Számítóközpont vezetője és

'

a Köny«tár vezetője.

4.1.

Jogállásuk

A fenti szervezeti egységekvezetői munkavállalóként az egységeszakmai tevékenységet irányiqák. A fenti

szervezeti egységekvezetésére a munkavállalót az igazgató jelöli ki. Az egységekirányítására történ(5
Idjelölést az igazgatóindokolás nélkül megszüntethető,illetve az további intézkedés nélkül, automatikusan
megszűnik a szenezeti egység megszűnésével egyidejűleg is

4.2.

Feladat- és hatáskörük, a hatáskörök gyakorlásának módja

A szewezeti egységvezet(5jeirányítja és felügyeli a szervezeti egység szakmai tevékenységét;eseti
felhatalmazás alapján szakmai kérdésben helyettesítheti az intézet vezető állású (?)/vezetői feladatokat
ellátó munkavállalóját azzal, hogy a helyettesítés gazdálkodási és munkáltatói jogkörök gyakorlására nem

terjedhet ki. A szenezeti egység működésével és tagjaival kapcsolatos, egyébként laboratóriumvezetői
hatáskörbe tartozó jogköröket(átruházott
munkáltatói jogok stb.) az igazgató, iEetve felhatalmazása
alapján az igazgatóhelyettes gyakorolja.

4.3.

Helyettesítésük

A szervezeti egység vezet(3jének akadályoztatásaesetén a helyettesítésről az igazgató gondoskodik, ha
szükséges, más munkavállalót kijelölve a feladatra.

4.4.

Ellenőrzési kötelezettségük

A szervezeti egységvezetője az irányítása alatt álló szervezeti egység szakmai tevékenységét felügyeli.
4.5.

Felelősségük

A szervezeti egység vezet(3je a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felel kötelezettségeinek
teljesítéséért; az igazgató eseti feladatainak végrehajtásáért; az irányítása alá tartozó szervezeti egység
múk(idéséért
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5. A DE-ATOMKI Környezetfizikai Kihelyezett Tanszék vezetője
5.1.

Jogállása

Szervezi és ii:ányítja a tanszék egyetemi és intézeti alkalmazásbanálló munkavállalói munkájára
támaszkodó egyetemi oktatási tevékenységet, összhangban a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzata 5. számú mellékletével, az alábbiak szerint.

5.3.
e

Feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja:

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

©

szemezi, irányítja és ellenőrzi a tanszék oktató-nevel(5 munkáját, dönt azokban az ügyekben,
amelyeket a különböző szabályzatok a hatáskörébe utalnak;

©

szervezi és a szaktudomány elfogadott nomaái szerint rendszeresen értékeli a tanszék oktatóknak,

kutatóinak és más diplomás munkavállalói tudományos tevékenységét;
©

elősegíti a hallgatók bevonását a tudományos munkába, biztosítja a tudományos diákköri munka
feltételét;

©

gazdálkodik az intézet által a tanszék rendelkezésérebocsátott pénzügyi keretekkel és más anyagi
eszközökkel, ellenőrzi azok felhasználásánakjogosultságát;

e

©

e

biztosítja a jogszabályok, hatóságiel(3írások,egyetemi, kaí:i ésintézeti határozatok és szabályzatok
el(5írásainakvégrehajtását, egyéni felelős vezet(5ként közvetlenül, illetve megbízottja útján irányíqa,
szervezi és ellenőrzi a tanszék vagyonvédelmi, munka és tíízvédelmi tevékenységét, felel(csen
gondoskodik a hiányosságok megszíintetéséről;
szervezi az intézet bekapcsolódását a Debreceni Egyetem pályázati tevékenységébe,

el(5segítia Debreceni Egyetem és az intézet közötti együttműködés lehetőségeinekminél
szélesebb körű kihasználását.

5.4.

Helyettesítése

Helyettesítése a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban történik.

5.5. Ellenőrzési kötelezettsége
A tanszékvezető ellen(érzi szakmai és szervezeti szempontból a tanszék munkáját

5.6.

Felelőssége

A tanszékvezető a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felel kötelezettségeinekteljesítéséért

6. A szolgáltató feladatot ellátó szervezeti egységekvezetői
Az Elektronikai Műhely és a Mechanijmi Műhely vezetői a Műhely feladatainakmegfelelőenirányiqák a
szervezeti egység és beosztottjai
tevékenységét. Jogállásukra, általános kötelezettségeikle,
helyettesítéstikre, ellen(3rzési kötelezettségeikle és felelósségeikre nézve a laboratóriumok vezetőivel
kapcsolatban megfogalmazottak értelemszerűen érvényesek.

7. Pályázatok témavezetői
7.1.

Jogállásuk

A témavezet'3 egy jóváhagyott célprogram vezetője, megbízatása egy-egy tudományos célprogram
végrehajtásának id(3tartamára szól.
A témavezetőre,

mint a kutatóintézet

munkavállalójára

az összes intézeti

Jogviszony ftizi a célprogramot finanszírozó szenezethez.
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el(Sírás vonatkozik.

Szerződéses

Témavezet(5vé az intézet kutatója egy általa benyújtott tudományos pályázat elfogadásával,a kutatási
megbízási szerződés megkötésével válik a szerződés érvényességének id(3tartamára. Ennek megfelelően a
témavezető egy jóváhagyott célprogram vezető)e, a témavezet(3i teendők végzésére való felkérés egy-egy
tudományos célprogram végrehajtásának id(5tartamára szól.

A témavezetőre,mint az intézet tagjáraérvényesa kutatókat érint(5minden intézeti el(Sírás.A
célprogramot vagy szerződésesmunkát llinanszírozó szervezethezvaló viszonyát, továbbá a program
pénzügyi lebonyolítását az intézet részvételével megkötött szerződésszabályozza.
A témavezetői teend(3kvégzésérevaló felkérés nem érinti a témavezet(5munkavállalói jogviszonyának
általános kérdéseit.

7.2. Feladataik:
e

irányítják kutatócsoporquk kutatómunkáját;

+
'
e

ellátják a projektummal kapcsolatos adminisztratív feladatokat;
csoporquk kutatási programjának teljesítéséről megíÜák a szükségesjelentéseket;
javaslatokat tesznek az igazgatónak a céltámogatás terhére alkalmazott munkavállalókkal
szembeni alapvető munkáltatói jogok gyakorlásához;

©

az intézet általánosgazdálkodására
vonatkozó szabályokfigyelembevételével
gazdálkodnaka
céltámogatás összegével, kötelezettséget vállalhatnak a gazdálkodási jogkörök szabályzatában
foglaltaknak megfelelőena kutatási támogatásegy e célra használt témaszámonnyilvántartott
előirányzatainak terhére.

7.3.

Felelősségük

Az témavezetők a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felel(eseka kötelezettségeik teljesítéséért,

különösen:
8

a tudományos telek

e
e

a tudományos etika követelményeinek érvényre juttatásáért a program megvalósítása során;
ha a célprogramra vonatkozó szerb(3désa támogatási összeg teljes vagy részleges visszafizetését
ÍÜa eló, a szÍikséges összeg el-5teremtéséért.

VIII.

és szesz(5déseskötelezettségek teljesítéséért;

A NEM TUDOMÁNYOS SZERVEZETI E(;YSÉGEK MŰKÖDÉSE.
VEZETŐI ÉS IE]..ADATAI

1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
A])énzíigyi és Számviteli Osztály feladatait a gazdaságivezet(5közvetlen irányításávalvégzi.
A Pénzügyi és Számviteli Osztály látja el a költségvetés el(3irányzatai tekintetében a gazdálkodással
(költségvetés ten-ezése, előhányzat-módosítás, átcsoportosítás és felhasználás, finanszírozás, beszámolás),

könyvvezetéssel és adatszolgáltatással, továbbá a kutatóintézet működtetésével, üzemeltetésével, a
vagyongazdálkodással (beruházás, beszerzés,közbeszerzés, vagyonhasználat, hasznosítás, üzemeltetés,
vagyonvédelem)

kapcsolatos

feladatokat.

Ellátja

a pályázatok,

projektek

pénzügyi,

gazdasági

adminisztrációját.

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 részletesentmtalmazza az ellátandó feladatokat, a vezet(3®) és
beosztottak feladat-, hatás-és jogkörét.

A Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője
1.1.

Jogállása

Megfelelő szakmai és gyakorlati végzettséggelrendelkező munkavállaló.
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1.2.

Feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja

©

az osztály és annak feladatkörébetartozó munkák, így a munkabér-elszámolás,
főkönyvi és
analitíkus könyvelés, házi pénztári szolgálat, pályázatok és kíils(3 munkák szerződéseinekés
pénzügyi elszámolási feladatainak irányítása;

©

a pénzügyi és gazdasági vonatkozású adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség tel)esítése;

e

az előirányzatok,

pénzügyi teljesítés és a bérkiadás-megtakarítás

alakulásának figyelemmel

kísérése

és nyilvántartása;
©

az irányítása

alá rendelt

szenezeti

egység feladatai

célszeiú,

eredményes

és gazdaságos

teljesítésének szemezése, irányítása és ellenőrzése;
e

a szewezeti egységhez tartozó munkavállalók irányítása, ellenőrzése és beszámoltatása;

1.3.

Helyettesítése

A szel-v-ezen
egységvezetőjének akadályoztatásaeseténa helyettesítési(51
a gazdaságivezető gondoskodik,
ha szükséges, más k munkavállalót kijelölve a feladatra.

1.4. Ellenőrzési kötelezettsége
e

a pénzügyi- számviteli osztályon dolgozók munkájának folyamatos ellen(érzése;

e

a számviteli szabályzatokban előírt egyeztetések, a pénzkezelés és átutalás, a kötelezettségvállalás
bejelentésének és feloldásának folyamatos ellen(érzése.

1.5.

Felelőssége

Az osztályvezet(3a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felelős a munkaköri leírásábanfoglalt
feladatai teljesítéséért.

2. Titkárság -- az igazgatói titkár
Munkáját közvetlenül az igazgató irányításávalvégzi. Vele szemben a munkáltatói jogokat a kutatóintézet
igazgatója gyakorolja. Helyettesítésér(31 az igazgató gondoskodik.

2.1. ATitkárság feladatai
e
e
e

e

ügyintézés és leírási munkák az igazgató és az igazgatóhelyettesek részére;
titkára az IT-nek és a vezetői értekezletnek;
titkos ügyiratok kezelése és nyilvántartása;

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

3. Könyvtár
A Könyvtár a tudományos igazgatóhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egység,vezető)e munkavállaló,
aki az egysége szakmai tevékenységét irányítja. A fenti szervezeti egységekvezetésére a munkavállalót az
igazgató jelöli ki. Az egységekirányítására történ.5 kijelölést az igazgató indokolás nélkül megszüntethető,
iEetve az további intézkedés nélkül, automatikusan megszűnik a szerv-ezen egység megszűnésével
egyidejűleg is.

3.1. A Könyvtár feladatai:
A kutatóintézet Könyvtára a könyvtárvezető irányításával látja el feladatait. A Könyvtár glúltőköre
a fizika tudomány valamennyi ágazatának, valamint segéd- és rokontudományaik hodalmát öleli fel.
A Könyvtár, mint a szika tudományok szakkönyvtára,kiemelt tudományos szolgáltatástvégez.A
Könyvtár fő feladata, hogy állományával és szolgáltatásaivalsegítsea fenntartó intézet tudományos
kutatóinak munkáját; gondoskodik a kutatóintézeti kutatást el(3segítőhazai és külföldi szaldrodalom

és egyéb dokumentumok gyűjtését(51,szakszerű feldolgozásáról, nyilvántartásáról, megőrzéséről,
védelméről és a könyvtári szolgálat ellátásáról.
A Könyvtár

a következ(3 feladatokat látja el különösen

e

a gyűjtemény folyamatos gyarapítása, felügyelete és szolgáltatása;

e

az állomány nyilvántartása, formai és tartalmi feltárása;
tájékoztatás a könyvtári dokumentumokról és szolgáltatásokról;

e
©

a helyben használat biztosítása;

©

dokumentumok kölcsönzése a kutatóintézet munkavállalói részére;

©

e
e
e
e

e

részvétel a könyvtárak közötti dokumentumcserében;
másolatszolgáltatás a könyvtári dokumentumokból;
a kutatók publikációs és idézettségi adatainak gyűjtése, nyilvántartása, rendszerezése;

szakirodalmi és publikációs jegyzékek összeállításaaz intézet munkavállalóinak;
kiadványcsere lebonyolítása magyar és külföldi cserepartnerekkel;
kutatóintézeti kiadványok árusítása.

3.2. A könyvtárvezető feladata- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja
A könyvtárvezető feladata a Könyvtár működésének szervezése, feladatai ellátásának a biztosítása,
különös tellintettel az MTMT adatbázisok karbantartására.

3.3. Helyettesítésének rendje
Helyettesítéséről az igazgató gondoskodik.

3.4. Felelőssége
A Könyvtár vezetője a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint felelős feladatai teljesítéséért.

4. Számítóközpont
A Számítóközpont közvetlen az igazgató irányításaalatt áll, vezetője munkavállaló, aki a Központ szakmai
tevékenységetirányítja. A Központ vezető munkavállalóját az igazgató jelöli ki. Az kijelölést az igazgató
indokolás nélkül megszüntethető,iEetve az további intézkedés nélkül, automatikusan megszűnik a
szervezeti egység megszűnésével egyidejűleg is.

4.1. A Számítóközpont vezetőjének feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának
módja
A számítóközpont és a hozzá kapcsolódó infomiadkai in&astruktúra 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 a Műszaki igazgató irányításaalatt ellátja az ingatlanok kisebb karbantartási
munkáit.

Szervezi és részt vesz az ingatlanok felújításában, gondoskodik
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a gépek, berendezések

rendszeres és id(északi karbantartásáról. Közreműködik a beszerzésekben, közbeszerzésekben. Ellátja a
vagyonvédelmet. Az osztály gondoskodik az épületek és központi berendezésekmegfelelő és szakszerű
javításáról és javíttatásáról. Eves felújítási és karbantartási terv készítéséveljavaslatot fogalmaz meg az

intézet vezetésének.A közszolgáltatókkaltartja a kapcsolatot,figyelemmelkíséri az intézet energia
felhasználását.

Az üzemeltetési osztályvezető a muszaki igazgató felügyelete alatt irányítja az üzemeltetési osztály
munkáját.

Az Uzemeltetési Osztály vezetője
5.1.

Jogállása

Munkavállalóként a muszaki igazgatóval,a laboratóriumvezetőkkel és a RészecskegyorsítóKözpont
vezetőjével együttműködve szemezi az intézmény alapinfrastruktúrájának felügyeletét és hatékony
működtetését. Feladatát a muszaki igazgató felügyelete alatt végzi.

5.2. Feladat- és hatásköre:
e

az épületüzemeltetési feladatkörébe tartozó munkák, így a kutatóintézet alapinhastruktúrájával
kapcsolatos állagmegóvási, felújítási, anyagellátásiügyek, üzemviteli és karbantmtó tevékenység
szewezése,irányításaegyüttműködve a laboratóriumvezet(5kkel,a RészecskegyorsítóKözpont
vezetőjével és a műszaki igazgatóval;

e

a kutatóintézettel, mint munkahelyi környezettel kapcsolatos építési és egyéb infrastrukturális
épületgépészeti,légtechnikai, energetikai, víz- és csatorna-hálózatot érint(5 beruházások,
felújítások tervezett, ütemezett lebonyolítása, szervezése;

©

a kutatóintézet területén folyó építési, épületgépészeti felújítások során az intézetben megszokott
magas szintű követelmények

8

a kutatóintézet

érvényesítése;

nagyberendezéseinek

tewszerű

és megel(3z(3 karbantartásainak

szem-esése,

bonyolítása, valamint ellenőrzése;
©

e

e

a felügyeletére

bízott inhastruktúra rendszeres ellen(érzése, karbantartatása, állapotának
figyelemmel kísérése,javaslat kidolgozása felújításukra,

a muszaki igazgatóval együtt:mt3ködve a közüzemi szolgáltatások felhasználásának nyomon
követése, javaslat kidolgozása a költségek optimajizálására,

a műszaki igazgatóval együttműködve javaslattétel a rendkívüli eseményekrevonadcozó
intézkedési tervekre, szükség esetén az ilyen tervek végrehajtásának szervezése, részvétel az
esetlegesbekövedwző rendkívüli események elhárításában, kivizsgálásában, dokumentálásában,

e

az osztályon dolgozó munkavállalók irányítása, a munkavégzéstikkel összefüggő nyilvántartások
vezetése az adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek teljesítése; a Gondoksággal
együttműködve

5.3.

a portaszolgálat ellátásának szervezése.

Helyettesítése

Az osztályvezetőt a kutatóintézet igazgatója által kijelölt osztályvezet(5-helyettes helyet:tesíti. Az

osztályvezető

és helyettese megosztja az osztály feladatkörébe tartozó ellátási és

üzemeltetési/karbantartási feladatokat. Az osztályvezető elsősorban az üzemeltetési/karbantartási,
helyettese az ellátási feladatokat irányítja.

5.4. Ellenőrzési kötelezettsége
Az osztályvezető ez irányú kötelezettségekiteqed valamennyi, az osztály által biztosított és általa felügyelt
szolgáltatás min(5ségének ellen-őrzésére.
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6. Gondnokság
A Gondnokságot vezető gondnok a gazdaságivezet(3felügyeletealatt irányítja a gondnokság munkáját

6.1. A gondnokságvezető feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja:
e a Gondokság feladatkörébe tartozó ellátási feladatok, így a beszerzésiügyek, gépjárműszolgalat,

eljárói, karbantartási,takarításifeladatok,és intézeti rendezvényekkel
kapcsolatosteendők
szervezése,irányításaa laboratódumvezetőkkel a RészecskegyorsítóKözpont vezetőjével és a
Pénzügyi és Számviteli osztállyal együttmtíködve;
e az irányítása

alá rendelt

szervezeti

egység feladatai

célszerű,

eredményes

és gazdaságos

teljesítésének szervezése,kányítása és ellenőrzése;
e a szemezeti egységhez tartozó munkavállalók irányítása, ellenőrzése és beszámoltatása;
e az ingatlanok állagmegóvása érdekében jelentési és tájékoztatási feladatok;
e az objektum-

és vagyonvédelemmel kapcsolatos követelmények, intézkedések betartásának,

ellen(érzése,beléptető rendszer üzemeltetése az üzemeltetési osztályai;
e a raktár készletgazdálkodását vezeti.

6.2. Felelőssége

Felel(5srá bízott feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő ellátásáért,a raktár
készletgazdálkodásáért, a rábízott eszközök állagmegóvásáért, az irányítása alá tartozó munkavállalók
munkájáért.

6.3. Helyettesítése
A gondnok helyettesítéséről a gazdasági vezető gondoskodik.

lx.

SZERVEZETI E(;YSÉGET NEM VEZETŐ, AZ l(;AZGATÓ KÖZVETLEN
IRÁNYÍTÁSAALATT ÁLLÓ TOVÁBBI MUNKAKÖRÖK

1. Tudományos
titkár
1.1.

Jogállása

A tudományos titkárokat e feladataikellátásáraa kutatóintézet igazgatójaa kutatóintézet tudományos
munkavállalói közül kéri fel. A tudományos titkárok feladataikat tudományos kutatómunkájuk mellett
végzik. A feladatok egy részét az igazgató az igazgatói titkárság munkáját végző munkavállalók és a
tudományos tid(árok között szükségszerint átcsoportosíthatja.
1.2.

e
e

Feladat- és hatáskörük, a hatáskörük gyakorlásának módja
a kutatóintézet PR kapcsolataiban való közreműködés;
tudományos ismeretteqesztéssel, oktatással kapcsolatos összeállításokban való segítségnyu)tás;

e

telek és beszámolók, ismerette4esztő rendezvényekkel kapcsolatos feladatok ellátása;

©

intézetlátogatások, rendhagyó órák, tudomány ünnepe, kutatók éjszakája,látogató centrum
mtiködésének szervezése;

e

a Tudományos Tanács tidcáti feladatainak ellátása;

e
e
e

éves és rendkívüli jelentések technikai el(3készítése,koordinálása;
kapcsolattartás a doktori iskolákkal;
fiatal kutatói állásokkal és a kutatókkal kapcsolatos ügykezelés, intézeti szemináriumok szervezése
és levezetése;

e

a hónap cikke adatainak begyűjtése, kezelése, a weblapra történ(3 felvétele.
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1.3. Helyettesítésük
A tudományos titkár akadályoztatásaesetén az igazgató esetenként kéri fel valamely kutatóintézeti
munkavállalót
2.

a helyettesítésre.

Technológiatranszfer-koordinátor
2.1.

Jogállása

Az Igazgatói titkárságon technológia transzferrel kapcsolatos teend(éketellátó munkavállaló.
Személyét az igazgató választja ki. A technológiatranszfer-koordinátor teend(Sínekvégzésére való
felkérés határozatlan időre szól, és visszavonásig érvényes. Vele szemben a munkáltatói jogokat a
kutatóintézet igazgatója gyakorolja, helyettesítésér(31 az igazgató gondoskodik. Feladatait
kutatómunkája mellett látja el.

2.2.
Az

Feladat- és hatásköre, a hatáskörök gyakorlásának módja:

Intézet

,,üzleti"

arcélének

megjelenítése

az intézeti

honlapon,

a tudástranszfert

el(5segltő

rendezvényeken; kapcsolattartás a tudástranszfer-ügynökségekkel, irodákkal; az intézet partneri
körének bővítése, a kapcsolatok ápolása;
Felel(5s a feladatkörébe utalt feladatok maradéktalan ellátásáéi:t.

2.3. Helyettesítésének rendje
Akadályoztatásaesetén az igazgató esetenként kéri fel valamely kutatóintézeti munkavállalót a
helyettesítésre.
3.

Belső ellenőrzési feladatokat ellátó munkavállaló
3.1.

Jogállása

A belső ellenőrzési feladatokat a kutatóintézettel nem munkavállalói jogviszonyban áUÓ,külső
szolgáltató látja el szolgáltatási szesz(5désalapján. Feladat- és hatáskörét a vonatkozó jogszabályok,
belső szabályozók, továbbá a Kutatóintézettel kötött szolgáltatási szerb(5désetartalmazza.

4. A Kutatóintézetbenvagyonnyilatkozat-tételikötelezettséggelbetölthető munkakörök
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételt kötelezettségekről szóló 2007. évi CLll. törvény szerint
vagyonnyilatkozatra kötelezett minden olyan munkavállaló, aki önállóan vagy testület tagjaként a
kutatóintézet költségvetésébenszereplő valamely költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett
rendelkezik, azok felhasználásávalvaló elszámoltatásáértfelelős, avagy e pénzeszközök tekintetében
javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiteqed
mindazokra, antik a jelen szabályzat hatálybalépésének napján a hatálya alá tartoznak. Ha a munkavállalói
Jogviszony léuejöttére, vagy a vezető állású munkakör betöltésére kés.5bbkerül sor, a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségnek az alkalmazástmegelőzően kell eleget tenni.
A kutatóintézetben jelen szabályzatkiadásakor vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyekkülönösen
a)

az igazgató,

b) a tudományos igazgatóhelyettes,
c) a gazdasági vezet(5,

d) belső ellenőr:
e) a közbeszerzési eljárás során javaslattételre, döntésre, vagy ellenőrzésre jogosult
személyek.
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x.

ZÁRÓ ]iENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságának Irányító Testülete általi jóváhagyást
követően, 2021 . március 3. napján lép hatályba azzal, hogy a 2020. október 7. napjától hatályos szel-vezeti
és mÍiködési szabályzat egyidejűleg hatályát veszti.
Budapest, 2021. március 3

>

t,,t,''k--X...,...a'

AÍOMMAGKUTA
INTÉZET

Dombrádi Z
igazgat(5

JÓVÁHAGYÁSI ZÁ.RADÉK
A jelen szabályzatot az Eötvös Loránd K.utatásiHálózat Titkárságának Irányító Testülete megtárgyaltaés
a KFI tv. 42/C. S (3) bekezdés6. pont szerinti feladatkörében eljáwa a 2021. március 2-i ülésénelfogadta.

A kutatóintézet igazgatójának a jelen szabályzat hatályba lépését követő egy éven belül felül kell vizsgálnia
valamennyi, a korábbi szenezeti és muködési szabályzat mellékleteként vagy azzal összhangban kiadott
kutatóintézeti szabályozást.
Budapest, 2021. március 2

r

h AÜ

S7 ..

Dr. Maróth Miklós
az ELll<IHI elnöke,

a fejezetet hányító sze'« vezetője
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1. számú

MEllÉKlETEK
ORGANO GRAM
Atom- és Molekulafizikai Osztály
Elméleti Fizikai Osztály

FelületfizikaiOsztály
Tudományos

igazgatóhelyettes

Kísérleti Magfizikai Osztály

Környezettudományi Osztály
Magfizikai Alkalmazások Osztálya

RészecskefizikaiOsztály
DE-Atomki Környezetfizikai Kihelyezett Tanszék

Könyvtár

Pénzügyi és Számviteli Osztály

Gazdasági vezető
Gondnokság

Atom- és Molekulafizikai Laboratórium
Anyagtudományi Laboratórium
Ciklotron Laboratórium
Elektronikai Laboratórium
Elméleti Fizikai Laboratórium
lzotópklimatológiai Laboratórium(IKER)
M(északi igazgató

Környezetanalitikai Laboratórium(HEKAL)
Magfizikai Laboratórium

Igazgató
örökségtudományi Laboratórium
Tandetron Laboratórium
Elektronikai M(íhely

Mechanikai Műhely,
üzemeltetési Osztály
Radiokarbon Kompentencia Központ
Részecskegyorsító Központ
Számítóközpont
Sugárvédelmi Csoport
Belső Ellenőr
Titkárság

Igazgatótanács

Tudományos Tanács

Külső Tanácsadó
Testület

Műszaki Tanács

C)zemiTanács

33

melléklet

2. számú

melléklet

A MUNKÁLTATÓI JOGOKGYAKORLÁSÁNAKRENDJE
A munkáltatói jogok gyakorlása
A kutatóintézet igazgatója tekintetében a munkáltatói jogokat az ELKH elnöke gyakorolja.

A kutatóközpont gazdaságivezetője felett a munkáltatói jogokat az ELKH elnöke és az igazgató
megosztottan gyakorolja az ELKH elnökének vonatkozó határozata szerint.
Az egyéb, tudományos és nem tudományos vezet(5i,valamint tudományos ésnem tudományos beosztott
munkakörök esetébena munkáltatói jogok gyakorlásánakrendjét az alábbi táblázat foglalja össze:

Munkakör megnevezése

Alapvető munkáltató jogok
gyakorlója

Egyéb munkáltató jogok
gyakorlója

igazgatóhelyettes

igazgato

gazdasági vezető

műszaki igazgató
tudományos laboratórium
vezetoje

lgazgato
igazgato

gazdasági vezet(3
gazdasági vezető

tudományos beosztott(ideértve

Igazgató

gazdasági vezető

igazgató

gazdasági vezet(5

ígazgato

gazdasági vezető

a témavezetőt is)
nem tudományos osztály, egység
vezet(5je igazgatónak közvetlenül

alárendelten

nem tudománvos beosztott
A munkáltatói jogok gyakorlása

1. Alapvető munkáltatói jogok
1.1. Igazgatói hatáskörben gyakorolt alapvető munkáltatói jogok
a) munkáltatói jogokat és kötelességeketgyakorló, illetve teljesítő személynevének közlése
munkaviszony

létesítése előtt vagy változás esetén;

munkavállaló
b) munkavállalói
munkaszerz'3dés megkötése(a
munkavállaló
munkakörének, munkavégzéshelyének meghatározása);
c) munkaszerződés módosítása;
d)

tudományos szervezeti egység vezetésére vonatkozó

munkabérének

munkakör meghatározása;

e)

a munkaviszony megszűnésének megállapítása;

f)

munkavá]]a]ói jogviszony megszűnése (közös megegyezésse], fe]mondássa]);

g) munkaszerződést(31eltérő foglalkoztatás;
h) munkavégzés alóli mentesítés a felmondási idő tartama alatt;
i) végkielégítés - jogszabályban előír:t mértékének megállapítása munkáltatói felmondás,
esetén;
1)

munkavégzéssel összefüggő továbbképzésben

k) tanulmányi szerződés kötése;
1) cím adományozása;
m) teljesít:ményértékelés;

n) jutni"azás;
o) összeférhetetlenség megállapítása;
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való részvétel el(3írása;

P)

0
Ö

munkavállaló munkaidejét részben vagy egészbenérintő munkavégzésreirányuló további
Jogviszony létesítéséhez való hozzájárulás vagy annak megtagadása;
az üzleti titokkör meghatározása;
munkavállalói jogviszonyban munkaköri kötelezettségként alkotott tudományos művek
körének meghatározása.

1.2. Közvetlen vezető hatáskörében gyakorolt alapvető munkáltató jog
e

2.

az évi rendes szabadság és a pótszabadság kiadása.

Egyéb munkáltatói jogok
e

munkavállalói jogviszony megszűnéséről szóló igazolás kiadása;

e

a KFI tv.-ben meghatái:ozot:tátmeneti szabályok szerint a jubileumi jutalomra jogosító jogviszony
időtartamának megállapítása és a jubileumi jutalom kifizetését(31való gondoskodás.
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