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Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
2009. március 16-i ülésének (AKT 2/2009)
állásfoglalásai
_______________________________________________________________________
Napirend:
1. Az Akadémiai Törvény módosítása kapcsán készülő Alapszabály és Ügyrend megvitatása.
2. Tájékoztató a fiatal kutatói álláshelyekről.
3. Az AKT 2008. évi tevékenységének értékelése.
4. Egyebek.
AKT 1/2/2009 (03. 16.) állásfoglalás:
Pálinkás József ismertette az Akadémiai Törvény módosításával kapcsolatos parlamenti
munka menetét. A törvénymódosítás előkészítésével párhuzamosan elkezdődött az MTA új
Alapszabályának és Ügyrendjének megalkotása is. Az elkészült Alapszabály-tervezetet
véleményezték az intézetigazgatók és az MTA vezető munkatársai, valamint véleményezik az
MTA tudományos osztályai is. A törvénytervezet az AKT-t továbbra is a kutatóhálózatot
irányító testületi szervként határozza meg, melynek elnöke a főtitkár. A korábbihoz képest
kevesebb, 15 tagja lesz a testületnek. Ebből a tudományos osztályok 11-re tesznek javaslatot.
A törvény hatálybalépését követően, a szabályozásnak megfelelően még 180 napig a jelenlegi
AKT folytatja a munkát. A törvénymódosítás szerint az AKT állásfoglalásait az Akadémia
elnöke hagyja jóvá. Az Alapszabályt és az Ügyrendet a májusi Közgyűlésen elfogadásra
terjesztik elő.
Az AKT tagjai számos észrevételt fogalmaztak meg az alapszabály-tervezettel kapcsolatban.
Pálinkás József kérte, hogy az AKT tagok észrevételeiket írásban juttassák el az Akadémia
vezetésének.
AKT 2/2/2009 (03. 16.) állásfoglalás:
Kőmíves Tamás, az AKT Költségvetési és Gazdasági Bizottságának az elnöke ismertette a
Bizottság által kidolgozott javaslatot a fiatal kutatói álláshelyek tudományterületek szerinti
elosztására. Kiemelte, hogy a tavalyi évhez viszonyítva idén 40-nel több, 120 álláshelyre van
lehetőség.
Az AKT több szempont mérlegelése után 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a fiatal kutatói álláshelyek 2009. évi 120 fős
keretének felosztása a következők szerint történjen:
a matematika és természettudományi kutatóhelyek 49,
az élettudományi kutatóhelyek 45,
a társadalomtudományi kutatóhelyek pedig 26 fiatal kutatói álláshelyet kapjanak.
AKT 3/2/2009 (03. 16.) állásfoglalás:
Az AKT a 2008. évi tevékenységéről szóló, előzetesen írásban benyújtott beszámolót
egyhangúlag elfogadta.
AKT 4/2/2009 (03. 16.) állásfoglalás:
Az AKT egyhangúlag elfogadta a Pszichológiai Kutatóintézet, az Izotópkutató Intézet
valamint a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet Szervezeti és Működési
Szabályzatát.

