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I. Fejezet - Altalinos Rendelkez6sek

l. A Magrar M6v6szeti Akad6mia Miiv6szetelm6leti 6s Mt6dszertani Kutat6int6zet
jogil}{sa 6s alapadatai

l.l. A Magyar Miiv6szeti Akad6miri,r6l szolo 2011.6vi CIX. tdrvdny (a tovrlbbiakban a
szervezet: MMA, illetve a tdrvdny: MMA tv.) 14. $/) pontjriban kapott felhatalmaziis
alapj6n - az MMA tv., az llarrhiztartrisr6l sz6l6 201 1. 6vi CXCV. t6rv6ny, valamint
az iilamhdztartAsr6l sz6l6 2011. dvi CXCV. t<irv6ny v6grehajtesiir6l szolo 36812011.
(XII.3l .) Korm. rendelet rendelkez6seivel risszhangban - a Magyar Mriv6szeti
Akaddmia Kdzgyiil6s6nek '1512013. (05.31.) szrimri hatiirozatiival 2014. janufu l-i
hatrillyal meglapitotta a Magyar Mriv6szeti Akad6mia Miivdszetelm6leti ds M6dszertani
Kutat6intezetet (a tov6bbiakban: Int6zet).

I .2. Az lntdzet ininyit6 szerve az MMA. Az Intezet 6nrill6an mtik6d<i kdztestiileti
k6lts6gvet6si szerv, amelynek a plnzljgyi-gazdriLlkod6si feladatait a Magyar Mrivdszeti
Akad6mia TitkrirsAga (a tovebbiakban: MMA Titk6rs6ga) l6tja et.

1.3. Az Intdzet alapadatai:
a) Neve: Magyar Miiv6szeti Akad6mia Mtivdszetelm6leti 6s M6dszertani

Kutat6intdzet
b) Rdvid neve: MMA Mfiv6szetelmdleti 6s M6dszertani Kutat6int6zet
c) Angol nyelvri elnevezdse: Hungarian Academy of Arts Research lnstitute of Art

Theory and Methodology
d) Szdkhelye: I l2l Budapest, Budakeszi tt 38.
e) Levelez6si cime: 1368 Budapest, Pf.262
f) Hatrilyos Alapft6 okirat sz6ma: MMKI/5 5-3/2017
g) Kor6bban hattilyos Alapit6 okirat szima: MMA/151-412016
h) Vezet6je: igazgat|
i) Illet6kess6ge, miikiid6si kdre: orsziigos
j) Sz6mlavezet6je: Magyar Allamkincstiir
k) Sziimlaszdma: 1 0023002-003 34277 -00000000
l) IBAN: HU36 1002 3002 0033 4277 00000000
m) T<irzskdnyvi azonosit6: 825472
n) Ad6szilm: 15825476-2-43
o) KSH statisztikai sziimjel: 1582547 6-7220-342-01
p) AHTI azonosit6: 345728
q) Allamh6ztartiisi szakrigazat: 722000 Tirsadalomtudomiinyi, hum6n kutat6s,

fej leszt6s
r) Az klJ.5zel alaptevdkenysdg6nek korm6nyzati funkci6k szerinti besorol6sa:

0l 4040 T6rsadalomtudomiinyi, humen alapkutatiis
015010 AltalAnos kdzszolgiiltatilsokkat kapcsolatos alkalmazott kutatas 6s fejlesztds
082042 Kdnyvtrlri rillomriny gyarapitrisa, nyilvrintartrisa
082043 Kdnyrtriri iillomiiny felt6r6sa, meg6rz6se, v6delme
082044 Kdnyrt6ri szolg6ltat6sok
082061 Mtzeumi gyrij temdnyi tev6kenysdg
083020 Kdnyvkiad6s
083030 Egy6b kiad6i tev6kenys6g
08501 0 Szabadid6s tev6kenys6gekkel, sporttal, kultureval ds vallissal kapcsolatos
alkalmazott kutatiis 6s fej lesa6s
086030 Nemzetkdzi kulturdlis egyiittmiikdd6s
09421 0 Fels6fokri oktat6s



2.1.

095020 Iskolarendszeren kiviili egydb oktatAs, kdpz6s
097010 OktatAshoz kapcsol6d6 alkalmazott kutatris 6s fejlesa6s
098040 Nemzetkdzi oktatAsi egyiittmiikrid6s

s) Az Intdzet vrlllalkoziisi tevdkenysdget nem fblytat.

2, Az lnt6zet feladata, gazdilkodisa 6s vagrona

Az lnt€zet feladat6nak meghatfu ozisa:
Azlntezet azMMA tv. 4. $ (2) bekezddsdben megjeldlt kdzfeladatokat kitja el az alapit6
okiratban meghatiirozott 6s rdszletezett kdrben. Ezzel d,sszhangban az. Intezet
alaptevdkenys6ge:
a) tervszeni alapkutat6sok folytatSsa a miivdszetelm6let 6s alkalmaz6sai kiil6nb6zo

teriiletein, figyelemmel az elmdleti vizsg6latokra, amelyek r6szben a
miivdszetelm6let, r6szben a miiv6szetelm6letnek a kiil6nbdz<i miivdszeti tertiletek 6s
a trirsadalmi gyakorlatban tdrt6n6 hat6kony alkalmazdsa szempontjrib6l jelent6sek;

b) a mriv6szi 6letet meghatriLroz6 szellemi folyamatok elemzdse, dsszeffigg6sek
ielt6rrisa;

c) kdzremiik<idds mrivdszetelm6leti szakemberek tudom6nyos toviibbk6pzdsdben,
d) orsz6gos mtv6szetelm6leti szakkdnyvtdrat miikddtet;
e) miikddteti a Makovecz Imre Eml6kkdzpontot.
Az lnllzet kutatiisi feladataihoz kapcsol6d6 egy6b feladatai:
a) alaptev6kenys6geivel dsszeftiggdsben tudomiinyos szak- 6s ismeretterjeszto

kiadvanyokat jelentet megt
b) egyiittmiik6dik hazai kutat6kdzpontokkal, kutat6intdzetekkel, veliik kdzds

kutatesokat folytat;
c) kapcsolatot tart fenn 6s l6tesit miis orsziigok tudom6nyos int6zmdnyeivel,

tudomdnyos tdrsasiigokkal :

d) hazai 6s nemzetkdzi tudomiinyos programokat 6s konferenci6kat szeryez,
prilyazatokat ir ki;

e) szorgalmazza 6s segiti a tudom6nyos kutat6sok eredmdnyeinek t6rsadalmi 6s
gazdasdgi hasznositiis6t;

f) fels6oktatrisi intdzm6nyekkel egyiittmiikddve r6szt vesz az oktat6munkriban, kcizds
kutatrlsi, k6pz6si 6s tovribbkdpz6si feladatokat l6t el.

Az Intdzet gazd ril kod6sa :
Az lnt6,zet kdzfeladatai ell6teseval <isszefugg6 gazd6lkod6si 6s p6nziigyi feladatait az
MMA Titkdrs6ga l6tja el. Ennek megfelekien a kdlts6gvet6si rendszerben az
allamhfutart6si jogszabrilyok, az MMA tv., az MMA Alapszabiilya ds iigyrendje, az
MMA kdzgyul6se riltal elfogadott vagyongazdrilkod6si irdnyelvek, tov6bbri az MMA
vagyongazdrilkod6sra vonatkoz6 szabiiyzata szerint gazd6lkodik; a rendelkez6sdre
bocs{itott pdnzeszkdz<ik tekintet6ben a fenntarthat6, felel<ls 6s {itlathat6 k6ltsdgvetdsi
gazd6lkodrisi elveit 6s szabiiyait 6rv6nyesiti.
Az Intdzet gazd6lkoddsrit az Allami Sziimvev6sz6k 6s a belso ellen6r ellen6rzi.

3. Az Int6zet miikiid6s6t 6s alaptev6kenys6g6t szabrilyoz6 jogszab:llyok

Az Int6zet tev6kenys6g6t meghat6roz6 jogszab6lyok:
a) Magyarorsziig Alapt<irv6nye;
b) A Magyar Miivdszeti Akaddmiri,r6l szolo 201I . 6vi CIX. tdrv6ny (MMA tv.);
c) Az llamhlztartrisr6l sz6l6 2011 . 6vi CXCV. tdrvdny (a tovdbbiakban: Aht.);
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d) Az Allamhiuta(6sr6l sz6l6 tdrv6ny v6grehajtrisrir6l sz6l6 36812011. (X I l. 3 I . ) Korm.
rendelet (a tov6bbiakban: Avr.);

e) Az informiici6s dnrendelkezesi jogr6l 6s az inform6ci6szabadsAgr6l sz6l6 201 1 . dvi
CXII. tdrv6ny;

f) Az egyesiil6si jogr6l, a kd,zhasznu jogdlldsr6l, valamint a civil szervezetek
mrik6d6s6r6l 6s trirnogallsiir6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXV. tdrv6ny;

g) A kdlts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszerdr<il ds a bels6 ellen<irz6sr6l sz6l6
37012011. (XII. 3 l.) Korm. rendelet;

h) A kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 201 l. 6vi CVIII. tdrv6ny;
i) A vagyonnyilatkozat-tdteli k6telezetts6gekrol sz6l6 2007.6vi CLII. tdrvdny;
j) A kcizalkalmazottak jogiilliisiir6l sz6l6 1992. XXXII. tdrvdny;
k) A krizalkalmazottak jogrill6srir6t sz6l6 1992. 6vi XXXlll. t6rv6nynek a Magyar

Tudomrinyos Akad6mia irrinyit6sa al6 larloz6 k6ltsdgvetdsi szervekn6l, illetve mds
kutat6- 6s kutat6st kieg6szit<i int6zetekn6l tdrt6n6 v6grehajtSsrir6l sz6l6 8412011.
(V.26.) Korm rendelet;

l) A szimvitelr6l sz6l6 2000. dvi C. torv6ny;
m) A Munka Tdrv6nyk<in1w6ri5l sz6l6 2012.6vi I. tOrvdny;
n) A Polgriri Tdrv6nykdnyvr<il sz6l6 2013.6vi V. t6rv6ny;
o) a muzeiilis intdzmdnyekr<il, a nyilvrinos kdnyvt6ri ell6t6sr6l 6s a kdzmiivelcid6sr<il

sz6l6 1997 .6vi CXL. tdrv6ny;
p) a kdzokiratokr6l, a kdzlevdltrirakr6l 6s a mag6nlev6ltdri anyag vddelm6r6l sz6l6

1995. 6vi LXVI. tdrv6ny;
q) a kdzleladatokat elliit6 szervek iratkezel6sdnek 6ltakinos k<ivetelm6nyeir6l sz6l6

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

II. Fejezet - azlntOzet szervezete 6s vezet6se

l. Az lnt6zet szervezeti erys6gei

Ll. Az lnt5zel az al bbi szervezeti egys6gekb<il 6ll, amelyek kdzvetleniil az igazgat6
irdnyitiisa alatt dllnak :

a) Igazgat6i Titkdrsdg
b) Igazgat6i Tan6cs
c) Miiv€szeti Osaiily:

1. Epit6mriv6szeti referattra;
2. Film- 6s Fot6mtiv6szeti referatrira;
3. Iparmriv6szeti ds Tervez6miiv6szeti referattra;
4. Irodalmireferatrira;
5. K6pz6mriv6szeti referatfira;
6. Ndpmiiv6szeti referatura;
7 . Szirhiumiv6szeti referatrira;
8. Zenemiiv6szeti referatura.

d) M6dszertani 6s Kutatdsi Oszt6ly
l. Kutat6si csoport;
2. M6dszertani csoport.

e) Dokumentilci6s Kdzpont ds Szakk<inyr.t6r
f) Makovecz Imre Eml6kk6zpont
g) Bels<i ellen6r



1.2. A Vnyt. 3. $ (l) bekezd6sdnek b), c), d), e) pontjaira tekintettel az igazgat6 d.s az
lgazgat6i Titkrirsrig vezet6je k6telesek dvente vagyonnyilatkozatot tenni.
A vezet6 tiszts6gvisel6k felel6ss6gdre 6s helyettesit6si rendj6re vonatkoz6 szab6lyokat
a munkakdri leiriisuk tartalmazza.

2. Az igazgat6 jogdlldsa, feladat- 6s hatriskiire

Az lnt|zet Alapit6 Okirata alapjin az Int6zet egyszemdlyi felelcis vezetds alatt iill,
tev6kenys6gdt magasabb vezeto megbiz ssal rendelkez6 kcizalkalmazottk6nt az
igazgat6 ir6nyitja.
Az igazgalot a klzalkalmazottak jogrillisrir6l szolo 1992.6vi XXXIII. t<irvdny 23. $-a,
valamint az Eur6pai Uni6 ajrlnl6sainak megfelel6 pitlyhzali eljrir6s alapjrin az MMA
eln<ike nevezi ki (vagy bizza meg) legfeljebb 6t 6vre, illetve menti fel, vonja vissza
vezet6i megbizitsrit, valamint dllapitja meg dijaz sAt.
Az lntlzet igazgat6jrinak feladat ds hat6skiire:
a) az MMA tv., az Alapit6 Okirat, valamint az MMA elndke utasitiisainak keretei

k6z6tt miikddteti az kttdzetet1'

b) elj6r 6s ddnt a jogszabrilyban, kdzjogi szervezetszabiiyoz6 eszkriz<tkben vagy az

Int6zet Alapit6 Okirat6ban meghat6rozott mindazon kdrd6sekben, illetve tigyekben,
amelyeket ezek a szabrilyoz6k nem utalnak m6s testiilet, szerv vagy szemdly feladar
ds hatiiskdr6be;

c) az lnt|zet nevdben 6s k6pviseletdben eljarva jogosult szerz6dds megkdtdsdre
(k6telezettsdgv6llakisra), megiillapod6sok aliirdsdra, egyoldalf
kdtelezetts6gvallalis megtdtel6re, 6s e jogrit eseti vagy 6lland6 jelleggel, illetve
kiil6n rendelkez6s szerint rdszben vagy eg6szben ritruhazhatja;

d) irdnyitdsi jogkdr6ben gyakorolja az Inl€zettel k6zalkalmazotti vagy miis

munkav6gz6sre irdnyul6 jogviszonl,ban rill6k tekintetdben a munkiltat6i jogokat;

e) az Int€zel b6rmely szerv6t, szervezeti egysdg6t, k<izalkalmazottjdt, munkav6llal6j6t
felkdrheti meghat6rozott feladatok elliitAsAra, eseti 6s dlland6 bizottsiigokat hozhat
l6tre;

enged6lyezi az lntezet munkatArsainak szoci6lis ds j6l6ti trimogat6sdt;

ddnt6st hoz az lntezet szervezeti egysdgei kdzdtti vitAs iigyekben;
kijeldli valamely, az Int6zet feladat- 6s hat6sk6r6be tartoz6 iigy elint6zds66rt felet<is

szervezeti egysdget, szem6llt, amennyiben a jelen szabiilyzat alapjan az nem
6llapithat6 meg pontosan;

i) az MMA munk6j6t t6mogatva kdzremrikddik az Orszdggyiil6s r6sz6re az MMA 6ltal
kdszitett besz6mol6, 6s a Kormriny r6sz6re k6sziil6 tij6koztat6 kidolgoz6s6ban,
<isszerillitrisriban 6s az orsziggyril6si besz6mol6nak az MMA k6zgytil6se el6
terjeszt6sdben;

j) r6szt vesz az lntdzet egdsz miikrrd6s6t drintri miiv6szeti elvek, programok
kialakitasAban:

k) ell6tja mindazon feladatokat, amelyekkel az MMA eln6ke, elniiks6ge vagy
kdzgyril6se megbizza;

l) eljar 6s felel az MMA k<izgyrildse 6ltal hozott, az lnl€zetre vonatkoz6 hat6Lrozatok

vdgrehajt6sa 6rdekdben;
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m) az MMA eln<ikdnek ininymutat6sa szerint gondoskodik az Int6zet belsri

kontrollrendszerek megszervez6s6r6l, 6s 6vente - a kdlts6gvetdsi beszrimol6
keret6ben - sz6,mot ad a bels6 kontrollok mrikdddsdrril;

n) 6vente besziimol az MMA elndkdnek az Int6zet tev6kenysdg6r<il, gazd6lkodiis6r6l a

targydvet mege16z5 6vi kdlts6gvet6s v6grehajtiisiir6l sz6l6 beszimol6ban;
o) az MMA elndke 6s fcititkrira el6zetes egyet6rt6s6vel kiadja az lntezet Szervezeti 6s

Miikdd6si S zab iiy zat6t1.

p) az Int6zet miikdd6s6re, eljarrisrfua vonatk ozo szabiiyzatokat ad ki;
q) eredeti feladat- 6s hatriskdr6ben eljdrva, vagy az MMA eln6k6nek egyedi fetkdrdse

alapjin k6pviseli az Int6zetet kiilso testiiletek, szervek vagy szem6lyek el6tt;
r) r6szt yesz azon testiiletek munkAjiiban, amelyeknek tagja vagy vezetrije.

2.4. Az Intdzet igazgatSja saj6t hat6skdrdben hoz ddnt6st, gyakorolja ir6nyitrisi jog6t, tesz
javaslatot, alkot rillisfoglaliist, v6lem6nyt 6s ad rijdkoztat6st, gyakorolja a j6vrihagyasi

6s hozzrij6rul6si jogrit stb. Ddnt6sei hatiirozati form6t nem igdnyelnek.
2.5. Az igazgat6 tev6kenys6g6r<il minden 6vben a tergydvet megel6z<i 6vi kcilts6gvet6s

v6grehajtAs6r6l sz616 besziimol6ban besziimol az MMA elndkdnek.
2.6. Az igazgatot munk6jdban az lgazgatoi Titkarsrlg vezetoje segiti, aki az igazgato

tAvoll6t6tben vagy akadiilyoztatilsa esetdn teljes jogkdrii helyettesk6nt jir el. Az
igazgato eseti jelleggel sajet helyettesit6s6re miis, az lntezel szem6lyi 6llomiinyiiba
tartoz6 szem6lyt is kijel6lhet.

3. Az lgazgatfi Titkr{rsrig

3.1. Az Igazgat6i Titkars6g az igazgato szem6ly6hez kdtdtten, valamint az lntlzet
miikdd6sdvel kapcsolatos szervez6si 6s adminisztrdci6s feladatokat Litja el. igy
kiild,nti,sen:

a) ellAtja az igazgato munk6j6t segit6 6ltaliinos titk6rs6gi feladatokat;
b) el<ikdsziti, szewezi 6s nyilvriLntartja az igazgatb hazai 6s kiilftildi programjait;
c) ell6tja 6s vdgrehajtja az igazgato iiltal meghatirozou egydb feladatokat,

utasitrisokat;
d) dsszefogja az lnt5zet munkaterv6nek elkdszitds6t, figyelemmel kis6ri az abban

foglalt feladatok el<irehaladiistit, teljesit6si hatdridej6t;
e) 6sszehangolja, koordin6lja az lntezet programjait 6s elk6sziti az Int6zet dves

esem6nynaptdriit;
f) ell6tja az lfiezet mrikdd6s6vel dsszeftigg<i adminisztriici6s feladatokat, ided(ve az

iratok 6s a postakcinyv dsszeiillitiis6t, vezet6s6t, kezelds6t, iraftfurazdst,
szem6lyiigyeket stb.;

g) k6zremiikddik az lnt€zet szervezeti egys6geivel, illetve kiils<i szervekkel igy
kii[6n6sen az MMA Titkrirs6grivat 6s annak szervezeti egys6geivel -, szem6lyekkel
kapcsolatos tevdkenys6g koordinrll6s6ban;

h) az MMA Titkrirs6ganak Gazdasrigi 6s P6nziigyi F6osztrilyrival egyiittmiikddve
kiv6lasztja a kiits6 beszrlllit6kat, koordinrilja tevdkenys6giiket;

i) koordin6lja 6s segiti a tudomrinyos szervezeti egys6gek (referatrir6k) tevdkenys6g6t
6s mrik<id6s6t;

j) el6kdsziti ds koordiniilja az lgazgatoi Tandcs tev6kenys6gdt 6s miik6dds6t;
k) ell6tja a Dokumentilci6s Kdzpont 6s Szakkdnyrtrir 6s a Makovecz Imre

Eml6kkdzpont mrik<idtet6s6hez kapcsol6d6 egyes p6nztlgyi 6s adminisztrativ
feladatokat.



4. Az lgazgatfli Titkrlrsrlg alapvet6 miikiid6si szabilyai

4.1. Az iigyintdz6s alapelvei
a) Az lnt€zet zavartalan mtikdddse 6rdek6ben az lgazgatoi Titkrirs6g szorosan

egyiittmiik6dik 6s k6zvetlen kapcsolatot tarl az lnlezet szewezeli egysdgeivel 6s az
MMA Titkirs6g6val, amelyek rdsz6re a sziiks6ges trijdkoztatrist megadja, rdsziike
adatot szolg6ltat.

b) Az igyintdzds sordn ajelen Szervezeti 6s Miikdddsi Szabiilyzatban, azlnt€,zet egydb
szabilyzalaiban, adott esetben az MMA Titkrirsrigrinak vonatkoz6 szabAlyzatirban
foglaltak szerint kell elj6mi.

c) Az iigyint6z6sre vonatkoz6 el6iriisokat minden munkatiirsnak ismemie 6s alkalmaznia
kel[. A vonatkoz6 el6ir6sok megismerdse a munkat6rsak kdtelezetts6ge, azzal, hogy
az lgazgat6i Titk6rs6g biztositja azok naprak6szs6g6t 6s el6rhetos6g6t.

4.2. Azigyintlzes6ltal6nos szabiiyai:
a) Az lgazgat6i Titk6rs6g felel a jelen Szervezeti 6s Mrikdd6si Szab6lyzatban

meghatiirozott, illetve az igazgat6 iiltal riibizott leladatok ell6tAs66rt. Az lgazgat6i
Titk6rs6gon beliil a titk6rs6gvezet6 szakmai felel6st je[6lhe1 ki adott iigyre, vagy
Ugycsoportra n6zve. Amennyiben adott iigynek t6bb szakmai feleltise van, irgy
meghatrirozand6 az els6helyi szakmai t'eleltis.

b) Az tigyeket az arra eloirl, illetve vonatkoz6 jogszabrilyokban fbglalt hat6rid6ben kell
elint6zni. Az 6rdemi ddnt6shez sziiksdges t6nyeket, felt6teleket, illetve a dcint6s
vdrhat6 kdvetkezm6nyeit minden esetben tisztrizni kell.

c) Az ngyinllzds riltaliinos hatarideje I 5 munkanap, amelyet az iigyiratnak, f'eladat

kioszt6sri.nak az igyint6zohoz 6rkez6se, vagy iigyint6z6re szign6liisnak napjrit6l kell
szdmitani. Az iigy fontossrlg6ra tekintettel az igazgat6, lgazgatoi Tik6rsrig vezetoje
enn6l rdvidebb, indokolt esetben hosszabb hatArid6t is meg6llapithat. Jogszab6lyban,
hat6s6g, bir6siig v6gz6s6ben vagy itdlet6ben meghatdLrozott hatri,rid6 tekintetdben az

ott foglaltak irri.nyad6k.
d) AzlgazgatoiTitkrirsrig f6l6vente Ssszefoglal6 jelent6st tesz az igazgat6nak a hatiiridon

trili feladatokr6l. A munk6t rigy kell megszervezni, hogy minden iigy elint6z6s66rt,
illet6leg annak elmulasztiis66rt felel<is szem6ly megrillapithat6 legyen.

e) Amennyiben a ddnt6s meghozatal6hoz sziiks6ges valamely kdriilmdny mag6b6l az iigy
anyag5b6l nem 6llapithat6 meg, az tigyint6z6s el6zm6nyeir<il dsszefoglal6t, belso
feljegyz6st kell k6sziteni 6s az iigy irataihoz csatolni.

f) Az iigy drdemi elint6z6s6vel 6sszeftigg6 kdzvetlen munkakapcsolatok keretdben
l6trejdtt - egyeztetdseket 6s meg6llapitiisokat, ha azokr6l jegyz<ikdnyv, eml6keztet6
nem kdsziilt, az eloz6 bekezdlsben foglaltak szerint kell rdgziteni.

g) Ha az iigyint6zds olyan vezet<ii utasitris alapjrin tcirt6nt, amellyel az igyintdzo vagy az

tigyirat liittamoz6ja nem 6rt egyet, az ellenvdlem6nlt az indokok megjel616s6vel ir6sba
kell foglalni, 6s azt az iigy irataiban fel kell ti.intetni.

h) Az lgazgat6i Titkrirs6g munkatiirsai kdtelesek az iigyintdz6s soriin tudomiisukra jutott
minden adatot, informrlci6t mint iizleti titkot meg6rizni.

i) Az i.igykezel6s 6s a b6lyegz6k haszniilata sor6n a vonatkoz6 titk6rsrigi szabrilyoz6sok
el6iriisait kell alkalmazni.

4.3. A kiadm6nyoziis rendj6t az erre vonatkoz6 ktildn szabdlyzat halArozza meg.
4.4. Pdnzgazd6lkodris, kiitelezetts6gv6 alis, utalv6nyoz6s:

a) A pdnzgazdLilkodris, kdtelezettsdgvallal6s 6s utalviinyoziis rendj6t kiikin szabiilyzat
rillapitja meg.

4.5. Jogszabrilyok, besz6mol6k, utasitesok k<ivetdse, nyilvrintartrisa:



a) A jogszabrilyok, egy€b kdzjogi szabrilyoz6 eszkdzdk 6s rllkiLsfoglal6sok kdvetdse ds

nyilviintartdsa az lgazgal6i Titkrirs6g feladata.
b) Az lntdzet 6ves kdltsdgvet6seit 6s p6nziigyi beszrirnol6it az MMA Tikrlrs6grtrak

Gazdas6gi 6s Pdnziigyi F6osztrilya tartja nyilv6n.

5. Az Osztdlyrezet6k

5.1. Az lgazgat6i Titkdrs6g, mint szervezeti egysdg felel<is vezet6je a titki,rsrigvezetri, akit
az igazgat6 nevezki 6s az igazgat6t6l kapja vezet6i megbizrisrit. A titkArs6gvezet6 felett
a munkriltat6i jo gokat az igazgat6 gyakorolja, beszilmolni az igazgatl ininydba kdteles.

5.2. A titkrirsrigvezet6 feladat 6s hatiiskdr6be tartozik,hogy az irinyil6sa alatt 6116 szervezeti
egys6gndl:

a) megszeruezze 6s ininyitsa a vonatkoz6 jogszab6lyokb6l, az igazgato ddntdseib6l,
utasit6saib6l fakad6 feladatok tervszerii, szakszer[i ds gazdasrigos v6grehajtAsAU

b) meghatitrozza munkat6rsai feladatait 6s hatiisk<ire keretei kdzdtt gondoskodik a
feladatok elv lgzesdhez sziiks6ges munkafelt6telek biztositdsrir6l;

c) szorgalmazza maga ds munkat6rsai szakmai 6s idegen nyelvi ismereteinek iilland6
tov6bbfej lesZ6s6t;

d) figyelemmel kis6ri 6s javaslat ot tesz az lgazgatoi Titkrirsrlg, mint szervezeti egysdg
fel6pit6s6re 6s mrikddds6re, illetve ezek m6dosit6sdra;

e) ritruhriaott hatiiskdrben elv6gzi az irAnyitdsa alatt 6116 munkatiirsak rendszeres 6s eseti
beszdmoltatAsat, ennek eljrir6si szabiilyait kidolgozza;

f) az igazgato felk6r6s6re v6lem6nyt nyilv6nit a szervezeti egys6g 6s munkatiirsainak
szemdlyes 6s fegyelmi iigyeiben;

g) elkdsziti a minrisitdsi javaslatokat;
h) ellritja mindazon feladatokat, amelyekkel az igazgato megbizza.

5.4. A Mrivdszeti Oszt{ly vezet6l6nek feladat 6s hatriskdre:
a) rdszl vesz az lgazgat6i Tanrics miikdd6s6ben;
b) r6szt vesz a Mriv6szeti Osztrily miikdd6s6t 6rint6 miiv6szeti elvek, programok

kialakit6seban;

c) az igazgatot temogatva k6zremrik<idik a meghat6rozott strat6giai cdlokkal
dsszhangban 6l16 miiv6szeti kutatrisi irrinyok megval6sitSsiiban;

d) ell6tja mindazon feladatokat, amelyekkel az igazgato megbizza.
5.5. A M6dszertani 6s Kutat6si Oszlily vezet6j6nek feladat 6s hat6skdre:

a) r6szt vesz az lgazgatoi Tan6cs miik6d6s6ben;
b) r6szt vesz a M6dszertani 6s Kutatrisi Osztrily miikdd6s6t 6rint6 mftv6szeti elvek,

programok kialakit6s6ban;

c) az igazgatbt tiimogatva kdzremrikddik a meghatiirozott stratdgiai c6lokkal
dsszhangban 6,116 egydb kutat6si iriinyok megval6sitiisdban;

d) ell6tja mindazon feladatokat, amelyekkel az igazgat6 megbizza.
5.6. A Dokument6ci6s Kdzpont 6s Szakkdnyrtiir szakszerii miikdd6s66rt az osztiiyvezelo

(k6nywtSrvezet6) felel, akit az lgazgat6 nevez ki vagy biz meg; feladaf 6s hatriskdrei:
a) a K<lnfidr napi miikdd6s6hez sztiksdges szakmai feladatokat az osztiiyvezeto l6fa el,

munkij6t a k<inywtiiros(ok) segitik;
b) az oszt|lyvezeto laga azlgazgat6i Tandcsnak;



c) az osztrllyvezet6 teljesit6s igazolis megtdteldre jogosult a kcinyvtrir miikdd6s6t 6rint6
trirgykdr6kben;

d) az oszt lyvezetci munk6jar6l az lgazgalo ir6nyriba rendszeresen k<iteles beszrimolni:
e) ell6tja mindazon feladatokat, amelyekkel az igazgato megbizza.

5.7. A Makovecz Imre Eml6kkdzpont 6l6n iilo oszt lyvezetot az lgazgato nevezi ki vagy
bizza meg' az osztiiyvezeto feladat- ds hatiiskcirei:

a) az osztiiyvezet6 tagla az lgazgatoi Tandcsnak;

b) fetel a Makovecz Imre Eml6kkdzpont szakszeni miikddds66rt, munkrijrir6l az lgazgato
irdny6ba rendszeresen k<jteles beszilmolni;

c) az oszl lyvezet6 teuesitds igazoliis megt6telere jogosult a Makovecz Imre
Eml6kk6zpontot 6rint6 tiirgykdr6kben;

d) ellritja mindazon feladatokat, amelyekkel az igazgalo megbizza.

5.8. Az oszl{,lyvezet6k - a Titkdrsilgvezet6 kiv6tel6vel - M lntlzetet nev6ben 6s

k6pviselet6ben - ide nem 6rtve a 2.6. pontban foglaltakat - nem jogosultak elj6mi.

6. A Miiv6szeti Oszt{ly, valamint a M6dszertani 6s Kutatisi Osztdly

6.1 . A Miiv6szeti Oszt6ly, valamint a M6dszertani 6s Kutatdsi Osarity (a
tov6bbiakban egyiitt: Osztdlyok) az lnllzet kutafisi alapegys6gei. Az Osztitlyok az
egyes mtivdszeti iigak sajritossiigrihoz igazod6 az igazgato iital meghalirozott kutatiisi
ininyok szerinti - alapkutatiisokat ds d,sszmriv6szeti-mriv6szetelm6leti kutatrisokat
folytatnak.

6.2. A Mtivdszeti Oszt6lyt a mrivdszeti oszt|lyvezeto, a M6dszertani 6s Kutat6si Oszt6llt a
kutatrisi oszt6lyv ezelo vezeti .

6.3. Az Osztiilyok havi rendszeressdggel szakmai 6rtekezletet tartanak, amelyen kutat6si
tevdkenysdgiikrol, az el€rt eredm6nyekr6l besz6molnak. Az 6rtekezletnek az lnllzet
igazgal6ja tandcskoz6si jogf rilland6 meghivottja.

6.4. Az Osztrilyok vezetoi az Osztrllyok munkatdrsaival folytatott konzult6ci6t k6vet6en,
javaslatokat tehetnek az igazgat6 szitmitra a tertilettiket 6rint6 kutatiisi iriinyok
meghat6roz6sa tekintet6ben.

6.5. Az Osztrilyokhoz tartozo kdzalkalmazottak jogosultak v6lem6ny,t nyilvrinitani az 6ket
6rint6, a kutatrisokkal kapcsolatos, illetve szemdlyi kdrd6sekben, igy kiildndsen a
p6Lly6zatokkal, kutatrisi egyiittmiikdddsekkel, nemzetkdzi kapcsolatok alakit6sAval,
miiv6szetelm6leti eredm6nyek meglelentet6s6vel 6s felhaszn6l6sa, indokolt fejleszt6ssel
6s egy6b, az igazgat6 eltal el6terjesztett iigyekben.

7. Dokumentici6s Kiizpont 6s Szakkiinyvtrir

7.1. Az lnl|zet Dokument6ci6s Kdzpont 6s Szakkdnpt6ra (a tovdbbiakban: K6nyrt6r) az

Intdzet igazgat6j6nak aldrendelt 6s irAnyitAsa alatt rill6 szervezeti egys6g.

7 .2. A K6nyvtiir szekhelye: 1 121 Budapest, Budakeszi {rt 38., telephelye: 105 I Budapest,

Vigad6 t6r 2.

7.3. A K6nyvtrir mr.ikcid6sdnek ininyvonalait jelen Szab6lyzat, a r6szletes szabiilyokat
lgazgat6i utasitas hatiirozza meg.

7.4. A Kdnyvt6r miikddtetds6hez kapcsol6d6 p6nztigyi 6s egydb adminisztrativ ieladatokat
az lgazgatoi Titk6rsrig tritja el.



8.1.

7.5. A kdnyrtrir t-eladatai:

a) az MMA akad6mikusainak biirmilyen formiiban lellelhet<i teljes 6letmiiv6nek minden
hagyomrinyos kdnyvt6ri eszkdzzel 6s a legrijabb technikrik k6nyvt6ri jellegii
felhasznriLisrival tdrt6n6 gyiijt6se;
b) gyiijti ds rendszerezi a miivdszetelm6leti 6s m6dszertani hazai ds kiilftildi
kiadviinyokat, foly6iratokat, szaklapokat kiadviiLnyokat;
c) :iltaliLnos miiv6szeti ismeretterjesztds c6lj6b6l indokolt kdnyvanyag gyijt6se;
d) az lnlezet profilj6ba illeszked6 foly6irat-, 6s kSnyvbeszerz6sek lebonyolitrisa.

9.1.

8. Makovecz Imre Eml6kkiizpont

Az MMA a kdztestiilet elndks6g6nek 5212017 . (08.22.) szitrnn haffrozata alapjdn a
Intdzet ritj6n gondoskodik az Emldkk6zpont miik6d6s6r6l, amelyre vonatkoz6
rdszletszabrilyokat - a kdztestiilet riltal meghatrirozott ir6nyelveke figyelemmel -
igazgat6i utasitris hatrirozza meg.
Az Emldkkdzpont a 1125 Budapest, Vriroskriti it 2. szitm alatt tal6lhat6.
Az Emldkkdzpont mrikddtet6s6t az lntezet az lgazgatoi Titk6rs6gon keresztill kitja el.

9. Az lgazgat6i Tanics

Az lgazgat6i Taniics az Intezet igazgatojdnak d6ntds-el6k6szit6 ds taniicsad6
testtilete, amelynek f6 feladata, hogy az Int6zetet drint6 fontosabb k6rd6sben v6lem6n1t
nyilv6nitson 6s javaslatot tegyen, ezaltal proaktivan el6mozditva az lgazgato
tev6kenys6gdt.
Az lgazgatSi Tanrics elndke az igazgat6. Akadrilyoztat6sa, vagy t6voll6te esetdn az
lgazgatii Taniics til6seit az iitala kijel6lt szemdly vezeti, aki a tan6cs 6ltal
megfogalmazott javaslatokr6l ut6lagosan kd,teles az igzgat6t t6j6koztatni.
Az lgazgat6i Taniicsa tagSai az igazgat6, a miiv6szeti osztiilyvezet<i, a kutatrisi
osztrilyvezet<i, az lgazgat6i Titkrirsrig vezet6je, az lntdzet gazdas|gi iigyeidrt 1'elel6s
vezet6, valamint a kdnyvt6ri osztilyvezet6 ds a Makovecz Imre Eml6kkdzpont
osztrillwezet<ije. Az lgazgat6i Tanrics til6sein az egyes napirendi pontokhoz
kapcsol6d6an meghivottk6nt tan6cskoziisi joggal r6szt vehetnek az drdekvddelmi
szervezetek k6pvisel<ii, illetve az igazgato 6ltal meghivott mris 6rdekelt szemdlyek.
Az lgazgaloi Taniics negyed6vente, el6re meghatarozott munkaterv szerint iil6sezik. Az
i.il6seket az igazgato az lgazgat6i Titkrirsrig [tj6n hivja 6ssze. Indokolt kdrelemmel az
Igazgatoi Tan6cs b6rmely tagla jogosult rendkiviili til6s tart6s6t kezdemlnyezni az
igazgat6nril, aki az indokolt k6relem alapjan ddnt a rendkiviili iil6s 6sszehiviis6r6l.
Az igazgat6 az lgazgat6i Tan6cs riltal megfogalmazott javaslatok figyelembe vdtel6vel
6ruill6an ddnt a hatiiskdr6be tartoz6 k6rd6sekben. Az lgazgatii Tan6cs vdlemdnye az
igazgatit nem kciti.
Az igazgato k6teles kikdmi az lgazgat6i Tanrics vdlem6nydt az alirbbi iigyekben
hozand6 d6nt6sek el6tt:
a) illetmdnyemel6sek,.iutalmaz6sok elveinek kialakitiisa;
b) az lntezet kutat6si ir6nyainak kialakitiisa, azokjelent6sebb m6dosit6sai;
c) az intdzeti kutatrlsi irrinyok dsszehangolilsa;
d) Referattr6k l6tesit6s6nek, illetve megsziintet6s6nek kezdemdnyez6se;
e) az Int6zetben v6gzett kutat6munka rdvid vagy hosszi t6vri 6rt6kel6s6nek k6rddsei;

9.2.

8.2.
8.3.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.



\ az lnt|zet k6nyv- 6s foly6irarkiadris6val kapcsolatos fobb tartalmi, szem6lyi ds

anyagi kerd6seiben.
9.7. Az igazgat6 kik6rheti az lgazgat6i Taniics v6lemdny6t - tdbbek kdzdtt - az alitbbi

iigyekben hozand6 ddntdsek el6tt:
a) tudomanyos munkak6rre tdrt6n6 pelyfuati kiinisok;
b) vezet6i megbizas adiisa, visszavoniisa;
c) a kdzalkalmazotti kinevez6sek 6s tudom6nyos munkakriri besorokisok, rltsoroklLsok;
d) az lnl6zet rendelkezds6re rill6, kcitelezetts6gvrillal6ssal nem terhelt p6nzeszkdzdk

felhaszn6l6sa.
9.8. Az lgazgat6i Tan6cs iil6seinek el6k6szit6s6t az Igazgat6i Titk6rsdg vdgzi. E

feladatkdr6ben az lgazgal6i Titk6rsrig resz6r6l az ana kijeldlt szemdly gondoskodik a
r6sztvev6k meghiv6s6r6l, az iil6sek iratanyagiinak, a megt6rgyaland6 k6rd6seknek az
6ssze6tlit6srir6l, 6s az iil6st megel6z6 megfblel<i id6ben a tagok 16sz6re val6 eljuttatiisr6l.

9.9. Az lgazgatoi Tan6cs iil6s6rol az arra kijeldlt szem6ly eml6keztetot k6szit, amelyet az
igazgat6 j6vrihagy6sa utiin a rdsztvev<ik megkapnak.

10. Bels6 ellen6r

10.1. A belsS ellen<irzds c6lja az Int6zet operativ ds gazdrilkodrisi tev6kenys6g6nek
ellen6rz6se a Bels6 ellencirzdsi strat6giai tervben foglaltaknak megfelel6en. A bels<i

ellen6rz6shez kapcsol6d6 feladatok ell6t6s6val az lntfzel igazgatola ff.iggetlen kiils6
szaktandcsad6t, vagy az lntezel iillomiinyiiba tartoz6 szem6ly bfzhat meg.

10.2. A belso ellen6r - adott esetben - az lgazgatoi Titk6rs6g dllomrinyrihoz tartozik, de
funkcionrilis fi.iggetlens6gdt az igazgat6 biztositja az6ltal, hogy tevdkenysdge
kdzvetleniil az igazgatdnak van al6rendelve, m6s szervezeti egys6g a belsci ellen6rt
utasitani vagy ellen<irizni nem jogosult.

10.3. A bels<i ellen6r alapvet<i feladatai:
a) A bels6 ellen6rz6snek alapvet6 kdtelezetts6ge 6rvdn1,t szerezni annak a

kdvetelm6nynek, hogy bizonyossdgot ad6 tev6kenys6gdvel 6s tan6csad6
tev6kenys6gdvel nd,velje a szervezel eredmdnyess6g6t. Ennek 6rdekdben olyan
folyamatelemz6seket kell k6szitenie 6s kockiiaatelemz6seken alapul6 ellen6rzdseket
vdgeznie, amelyek alapj6n megalapozott aj6nkisokat, tan6csokat 6s inform6ci6kat
tud adni a szervezet vezet6je sz6miira c6ljainak megval6sitirsithoz.

b) A szervezet mtikdd6si felt6teleinek javit6sa, hat6konys6grinak n6ve[6se 6rdek6ben
hosszftavon a rendszerszeml6letri ellen<irz6sekre kiemelt hangsfllt fektet.

c) A bels6 ellen6rz6snek alapvet6en biztositania kell a szervezet vezetdsdnek
kdzvetlen trimogat6i szerepdt.

d) A szab6lyszeriis6gi, p6nziigyi, rendszer- 6s teljesitm6ny tipusri ellenorz6s, valamint
az informatikai rendszerellen6rz6s vizsg6latai alapjrin aj6nl6sokat 6s javit6sokat
fogalmaz meg az igazgalo r6sz6re a szervezet gazdas6gos, hat6kony 6s eredmdnyes
miikdd6s6nek fejleszt6sdre, a felt6rt kocki2ati tdnyez6k, hianyossrigok
kikiiszdbcil6se drdek6ben.

I 0.4. A bels<i ellen6r feladatainak elldtAsehoz 6ves ellenorz6si tervet k6szit kock6zatelemz6si
m6dszerek alapjrin 6s soron kiviili ellen6rz6sek figyelembe v6teldve[. Kiv6lasztja azokat
az ellenSrz6si m6dszereket, amelyek alkalmasak, c6lszeriiek 6s kdlts6ghat6konyak az
ellenorz6si tervben foglaltak v6grehajtrisrihoz.



III. Fejezet - Z:ir6 Rendelkez6sek

l.l.Jelen Szervezeti 6s Miikdddsi Szabiiyzat az Igazgato 6ltali aLiir6st kdvet6 napon l6p
hat6lyba.

Kelt Budapesten,2Ol7."'O,trl
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