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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA DOKTORI TANÁCSÁnnr
ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT AÉS ÜCYnENDJE

I.
A DOKTORI TANÁCS tUÚrÖOÉSB

(1)

l.§
A Doktori Tanács ülései

A N{agyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa (ir

továbbiakban: Doktori Tanács) a Magyar Tuclományos
Akadémiáról szóió l994. evi XL, törvényben (MTAtv.)
és a vonatkozó akadémiai szabályoziisokban meghatáro-
zott hatiiskörébe tartozó ügyekben a Doktori Tanács i"i]é-

sein hoz döntést. Ülesen kívül a Doktori Tanács kepvise-
letében a testület tisztségviselő.je vagy a (2) bekezdesben
meghatározott hivatali szervezete, a Doktori Taniics Tit-
kársága (a továbbiakban: Titkárság) jogosult az eljiirás-
ra. az eljárásra irányadó jogszabályokban és egyéb sza-
bá11,ozásokban meghatilrozott .jo,tkörben eljárvir.
A Doktori Tirnács üIésének napirendjét a Doktori Tanács
elnöke (a toviibbiakban: elnök) haíározztt meg azzal,
1rog1, arra a Titkárság vezetője tesz előzetes javasla-
tot részére. A napirendre javasolt ügyeket az ülés előtt
2 héttel mutiitja be a Titkárság vezetője az elnöknek és a
Doktori Tan ;ics titkárának.
A napirendre í'elvett ü_tyekről ii Doktori Tanács tng.lait
7 nappal az ülés előtt írásban kell értesiteni és legkesőbb
az ülést megelőzően.18 órával ii kapcsolódó doktimen-
tumokat elektronikusan elérhetővé tenni.
A Doktori Tanács üléséről a Titkiirstig részletes jegyző-
könyvet keszit. A jegyzőkönyvet a Titkárság vezetiije
i{a alii. A Doktori Tarrács clöntéseiről szóló lratár,ozat
irásba íbglalásárcl1 - az ülest köl,etőerr l5 napon belü1 -
a Titkársiig vezetóje sorrdoskodik. A határozatot az el-
nök és a titkal, ír, ja ala,
A Doktori Taniics i-ratározatát meg keli küldeni

- az MTA tudornányos osztályainak,

- a Doktori Tirnács tagjainak.
A Doktori Tanács ülesének jegyzőkönyvét me_e kell kti1-

cieni a Doktori Tanács tagjainak.

2.§
A Doktori Tanács hatásköre

A Doktori Tanács a hiitáskörébe íartozó ügyekben clön-
tést hoz, _iarlaslatot tesz, vagy véleményt nyilvánit.
A Doktori Tanács döntéshozatali jo_ekörei :

- elnökének. ttirselnökének és titkáránirk nle gvál rsztli slr,

- ülesei időpontjrirrak rne_ehatározásrr. az iiIés rrapirenc1-
jének elfogadása.

- a Doktori Szabályziit, valamint a cloktori el.iárásra
irányado egyeb iikademiai renclelkezések figl,elern-
mel kísérése. javaslattétel azok összehangolására.

- a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsága tagjainak rneg-
váIasztása a IX. Gazdasá_t- és Jogtudományok Osztii-
lyának javaslata alapjrin,

- a Doktori Tanács Ügyrendi Bizottsá_ea tigyrendjének
elfogacliisa,

- eseti bizottság létrehozása,

- a doktori eljárás lefolytatásának engedélyezése vagy
megtagadása,

- a hivatalos birálók és a bírálóbizottsiig kijelölése,

- a nyih,ános vita engedélyezése vagy megtirgadiisa,

- az MTA doktora cim odaitélése vagy megtagadása,

- post mortem eljárás lezárása.

- a tudomány kandidátusa és a tudomány doktora ma-
gyar tudományos fokozatnak megfeielő - külföldön
szetzetí - tudományos fokozat honositása vagy a ho-
nosítás elr.ttasitása.

- a nevében eljárt tisztsé_eviselő, illetve hivatali szerve-
zet intézkedésének jól,áha_eyása,

- több tudományos osztiilyt érintő inter- vagy multi-
diszciplináris kérelem esetén a beíogadó és a közre-
műrködcj osztályok kijeliilése, a tudomirnyos osztályok
iiltal ajánlott opponensek és bírálóbizottsági tagok
részvételi arányiinak meghatározása,

- nyi lvánossá_e korliitozása titokvédelmi okokból.
(3) A Doktori Tanács.javaslattételi.jogkörébe tartozó ügyek:

- a Doktori Szabályzat tervezete és módosítása.

- a Doktori Tanács Eljárási Szabályzatának es Ügv-
rendjének tervezete és rnódositása,

- a Magyar Tudomiinyos Akademia doktora tuclomá-
nvos cimmel kapcsolatos.jogi szabáIyozás tervezete.

- a Doktori Taniics hivatali szervezetének műköclése.
(,1) A Doktori Tanács ülése véleményt nyilvánít:

- irz MTA tudományos osztályainak a doktori eljiirásra
irányadó rendelkezéseiről és követelményrendszerérő1.

- az MTAtudományos osztályainak és tudományos bizott-
ságainirk .i doktol,i e]i áriis ban teljesített tevékenysé gérő1.

- a Doktori Tanács hivatali szervezetének tevékenvsé-
géről.

3.§
A Doktori Tanács elnökének hatásköre

(l) Az elnök képviseli a Doktori Tanácsot. Az elnök jogo-
sult tirjékoztatást aclrri a Doktori Tanács munklijáróI és
beszrimolni az MTA Közgyiílésének és az MTA E]nök-
ségének a Doktori Tanács tevékerrl,sé.téről.

(2) Az elnök hatáskörébe tartozik - a Doktori Tanács ülésé-
nek clöntései. .javaslatai és véleménynyilvánítiisai alap-
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ján - a doktori eijárásban részt vevő testületek murrká-
jának figyelemmel kisérése és összehangolása. Ennek
érdekében az elnök egyeztető megbeszélést folytathat
irz MTA tudom;ínyos osztiilyainak einilkei vel.

(3) Az elnök. a társelnök és a titkár - az MTA Titkárság és

az akadémiai í§ezet irányitását ellzító MTA-elniik ha-

tásköreire is figyelemmel - irányitja, illetőleg foli,ama-
tosan figyelemmel kiséri a Doktori Tiinács hivatali szer-
vezetének, a Titkárságnak a munkáját. és azt a Doktori
Taniics ülésén évenként értékelr.

(4) A Doktori Tanács ülését az elnök hir,ja össze a napirendi
javaslat előterjesztéséve1.

(5) Az elnök a Titkárság vezetőjét feladat eivégzésére uta-

sithatja, az MTA Titkárság és az akadémiai íejezet irii-
nyítását ellátó N{TA-elnök jogszabiilyban és a vonatko-
zó akadémiiri szabáiyozásokbarr rögzitett hatiisköreirrek
érintetlenü1 hagyásával.

(6) A Doktori Tanács ülésein tárgyaiandó ügl,ekhez az el-
nök bizza meg az előterjesztőket és a szakértőket.

(,1') Ha a kérelmező a Doktori Szabályzat 6. § (2) bekez<lése

szerint minősitett adat, illetve személyes adatok védel-
me nriatt kéri, ho_uy a r,édés zártkörű le_eyen, azt az, eI-

nök köteIes elrendelni.
(8) Ha a kérelmező olyrrn, alapos okra hivatkozik. amely a

(7) bekezdésben nincs iélsoroh,a. az elnök a körülmé-
nyek rnérlegelésével elrendelheti. hogy a védés zártkörű
le_eyen.

4.§
A Doktori Tanács társelnökének és titkárának hatásköre

(l ) Az elnök akadiilyoztiitása esetén a társelnök jár el, akit
az elnök kér í'e] az elnöki f-eladatok alkalomszerű vagy
időle_ees eliátásiira,

Q) A doktori cím tnegszerzéséért irrclitott eljárásban - a

Doktori Tanács határozata alapjiin - a hivatalos birálót a

titkár kéfi fel a bírálói véleménv elkészitésere.

5.§
A Doktori Tanács tagiainak hatásköre

( l ) A Doktori Tanács szakterület szerint iiletékes tlrgjr - az

akaclérniai Alapszabáiyban és Ügvrendbelr. l,alamint a

tuilonlányos osztáiy, ü_eyrencljében foglaltak szerint -
kötelezően meghivót kap és részt vehet az MTA illete-
kes osztáiyai és tudornányos bizottsirgai. tol,iibbii a dok-
tori ü_eyben eljáró eseti bizottságok üiésén, ha az doktori
cim nregszerzése iránti ügyet tárg,val.

(2) A Doktori Tarrács szakteri-ílet szerint iiletékes tag1a
(amennyiben vele szemben összeférhetetlerrség rreni áll
t'enn) liitja el a Doktclt,i Tanács |ilésén az előter_iesztő fei-
adatait. Az előteljesztő a Doktori Szirbálvzat ]1. 

"S 
(2) és

(_5) bekezclesében íbglaltak szerint helyeitesíthető.
(3) Az előterjesztő az előterjesztését szóban adja elő,.iavas-

latát inclokolja. atrnak aiap.j/Ln határclzrrti javaslatot tesz"

r-llajd vlrlaszol ii f-eltett kérdésekre.
(,1) A Doktori Tanács tagjair-rak - az összetérhetetlenség

esetét kivéve - a Doktori Tanacs üiésén vaiamenrr),i
napirendi pontban tárgyalt témában. valanlint iigvrendi
kérclésekL-len sza\ritzitti joguk r.an.

6.§
A Doktori Tanács Titkársága munkatársainak hatasköre

(1) A Titkiirság vezetője ellátja nrindazokilt .i :; -,.1.itokat.

arnell,ekkei a Doktori Tanács. annak il.r:.:_:rrselői
va_g,v az Akadémia elnöke me_ebizzák. to,,.]:].1 .lIrlelr,e-

ket az MTATitkárságának Szervezeti es \1_..:,:.le.i Sza-
bályzata a feladatkörébe utal.

(2) A Titkársá_e vezetője tanácskozási joggal re.z: \esz a

Doktori Tarrács ülésein, eljárási, ügyrerrdi kerJe sekben
előterjesztő lehet.

(3) A Titkársá_s vezető.jének megbízásábol a sz.ikrelelens
látja el a doktoli cím megszerzése vagy külföldörr szer-

zett trrdomárryos fbkozat honositása érdekében b,enl-új -

tott p:il_vázatok előke szítésével kapcsolatos í-elaclatokat.

A szakretérensek részt r,esznek a Doktori Tanács ülésein.
(4) A szakrei'erensek munkáját szakelőadók segítik a votlat-

kozó akadémiai szabálr ozásokban és a munkaköri leirá-
sukban meghatározott feiadatok eilátásával.

II.
A DOKTORI ELJÁRÁS

7.§
A kérelem benyújtása

(1) Doktori cjn,i nresszerzése iránti kérelmet a Doktori Ta-

nácshoz e_!Iesz ér,be n toh,amatosan be lehet nyújtani. Az
eljiirás meginditiisát az kezcienénl,ezheti. aki a Doktori
Szabályzat 1, § (]) bekezdeseben foglaltakr-rak eleget
tesz. A kérelmező a kéreiem-benyújtási szándékát a

doktori pályázat internetes rendszerébe történő előzetes,
elektronikus úton történő regisztrálással jelzi. A regiszt-
riilás í'eltetele. hog1, a kérelrnező a tudományos publiká-
ciils és hivatkozasi adatirit ii N{a_uyar Tudomárryos Mű-
vek Tárába (tor,ábbiakbirn: N{TN{T) feltöItse. A Doktori
Tanzics Titkársága az }iTN,IT-t értesíti a regisztrálásról.
ahonnan visszajelzést kap a tuclomárryos pr-rblikzicicis és

hivatkclzási trdatok feltöltésenek befejezéseről. A t-el-

töltött adatokat az MTNíT ekkor az MTMT-ellenőrzés
beíejezéséig l,ezár.ia. azokat - irbban a sorrendben. aho-

_qyan .rz egyes kérelmezők a saját aclataik feltöltéset be-

fejezték - ellenőrzi, és erről a tudomán1,os osztályok-
ka1 egl,eztetett. az osztályok tuclornánymérési követel-
ményeinek me_efelelő összesitóst (adatlapclt) készit.
A renclszerben tiirténő re_gisztrlrlás technikai részleteit a
Titkirrsaig az MTA honiapjiin teszi kijzzé.

(2) Az MTMT-elienőrzés lczárástlt kör,ető 3i) napon beiüI a

kérelrnet és me]lékleteit részberr elektronikusan. részben
papíralapon kell benvújtarri a tá jékoztatóban meghatáro-
zott móclon, Az elektror-rikrrs berry,irjtást a 11tkárslig erre

a célra kialakitott internetes rendszerében kell nTe_etenni.

Apapíralapít iratokat a rendszer segítségével kell elijállí-
tarli. és valamenn,vit aiá is kell irni. A benl,ú.jtandó iratok
listáját a Doktori Szabal_.rzat 25. §-a. r,alamint a Doktori
Tirnács jelen Eljárast Szeball zatanirk és Ügyrencljének
mellékletei tartalmazziik az N{TA tudomán1,os osztályai
szerinti sorrendben. A kére ] rrrezij tLrclclmiillyos publiká^

ciriila történő - részletcs idezőket tartalmazó - hivat-
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(J)

kozások je_eyzéket nem ke|l papiralapú formában be-
nyújtani, az a doktori eljárás elektronikus rendszerében
hozzáférhető. szükség esetén letölthető és irattárazható.
Ha a kérelnlez_ő a pályázatát az Alapszabály 2a. § (6)
bekezdése szerint inter- vagy multidiszciplinárisan kí-
vánja elbiráltatni. meg kell neveznie azokat a tudománv-
ága(ka)t és érintett tudományos osztályokat. ahová a
kérelmét be kívánja nyújtani. Az MTMT ez esetben a
kérelmező tudománymérési adatait a megnevezett osz-
tályok követelményeinek nregí-elelő tudománymérési
összesítő lapokon aclja meg.

8.§
A kérelem átvétele

A doktori cim iránti kérelem irásos részét a Titkárság
ilietékes szakreferense veszi át a kérelmezőtő]. A szak-
referens megvizsgálja azt, hogy a kérelem elektronikus
feitöltése nregtörlént-e, és a benyú_jtott anyagok formai
szempontból kitbgástalanok-e: megf'elelnek-e a Dokto-
ri Szabályzat és ajelen Eljárási Szabályzat és Ügl,rend
mellékletébell az illetékes tudományos osztályra vonat-
kozóan feltüntetett előirásoknak. A szakreferens ellen-
őrzt az MTMT által szolgáltatott osztályspeciíikus tu-
dománymérési táblázat, valamint a tudományos osztály
által előirt publikációs és tudományos közéIeti adatlap
kitöltesének a megtörténtét. Az MTMT-nek a tualomá-
nyos publikációs és hivatkozási adatok ellenőrzeset iga-
zolo összesitő adatlap.;a nélkül a kérelenl nerr-r vehető át.

A kérelem átvéteiekor a szakelőadó a formai vizsgálat
eredményeit számítógepen rögzíti. Eíről .itvételi elis-
nrervénv készü]. arnelt,et a szakleferells ir aiá. Az el-
islnerl,énl, tarta]mazza az esetleqes hiárryosságokzit és
a lehetséges hiánypótltis végső határidejét. tigyelenrbe
r,éve a Dciktori Szabályzat hiánvprltlásra vonatkozó
]q §-anek lr I,endelkezeseit,
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni az egyetemi
l,éezettséget es a PhD- vagy azzal egyenértékű tudo-
nránt,os tilkozat megszerzését igazoló oklevelet erecleti
peldánr ban az MTA Doktori Taniics Titkárságánál.
Az elcizijek értelemszerű alkalrnazásával kell eljárni.
ha a kére]en-r papiraliipú részét postai úton nyújtják be.
Ekkor az atr,ételi elisnlervényt postán kell eljuttatni a

kérelmezőhöz.
A szakret-erens az okiratok eredetijének megletéről kö-
teles rneggyőződni és ezt a tényt a számító_eépes nyil-
vántartásban röezíteni.

9.§
Hiányos kérelem kezelése

Ha a kérelem hiányos. ir hiányok pótlasára a Dcrktori
Szabtílvzat 29. §-ának rendelkezései szerint van lehe-
tőség. Az illetékes szakreferens a kéreiern átvételi elis-
mervényében - a iriányok és a hiánypótlás határidejenek
rnegjelölésével (három hónap) - azok pótlására szolitja
fel a kérelmezőt, amennyiben azok a kérelenr átvétele-
kor észlelhetők.
A hizinypótlás elrnulasztása esetén a Titkársá_s l,ezetője
elutasitó határozatot hoz.

Ha a hiánypótlásra való í-elhivásnak a kerelmező ht
tliridőre nem tesz eleget, az eljárást me_e kell szüntetn
E ibrmai okból lrozott megszüntető határozat nem akac]l
1ya annak. hogy a kérelmező bármikor új doktori eljárá
lefolvtati,rsiit kér.je, azonban az eljiirás díját ismételten b
kell fizetnie. a korábbiót pedig nem igényelheti visszt
Ha a benvLrjtott iratokbó1 az állapitható meg. hogy
kérelmező eg1,,eterrri r,észettségét. illetőleg tudomij
nyos fokozatát tiinusító okilat egl,etemi r,égzettsege
illetőleg tudonlányos tbkozatot igazoló okiratként ner
fogadható el, ennek az (5) bekezdésben részletezett ti§z
tázása után a kérelmet a Titkárság vezetője elutasítja. é
ezzel az eljárás megszűnik.
A (.1) bekezclésben említett esetben a határozat terveze
tét a Titkárság vezetője az elnöknek bemutatja. Ha a
elrrök szükségesnek tartja, a határozattervezethez mel
lékelni kell az oktatásügyért felelős minisztérium felső
oktatási oklevelek és tudományos fokozatok egyenérté
kűségével lbglalkozó szervének álláslbglalását. A hatá
rozat tefvezetét az elnök kézjegyével látja el.
Nem nyújthatók be hiánypótlás keretében a Doktori Sza
bályzat 25. § (6) bekezdés c), d) e), c). h), i) ésj) pontjábal
megjelölt dokumentumok és maga a kérelem. Amennyi
ben e dokumentumok közül bármelyik hiányzik, a kérel
met el kell utasítani, és ezzel az el járás megszűnik.
Nem nyújthatók és nem fogadhatók be a (6) bekezdés
ben felsorolt tiokumentumok bármely kiegészitését cél
zó arryagok, sem a kérelem - hiánytalanságot igazoló-
befogadása után, sem a doktori eljárás habitusvizsgiila{
szakaszában vagy azt követően.

10. §
Az etjárás megindítása

Ha a kérelem valarnennyi íbrmai követelménvnek meg
í'e l e l. a kérelembe n rr-re gj e l ölt tudomány s zakn ak m e _sí-e

lelő titkársági szakreferens intézkedik az eljárás megin
ditásáró1.
A szakreferens elkésziti az illetékes osztályelnökne]
szóló megkeresés tervezetét, és azt aláirásra az elnök
nek bemutatja. A szakelőadó gondoskodik arról, hogy r

megkeresés az illetékes osztály elnökéhez haladéktala
nul me_9erkezzen.
Ha a.jelölt apályázatát az Alapszabály 2a. § (6) pontjl
íigvelembevételével több tudományos osztályt érintr
inter- vagy multidiszciplinárisan kivrinja elbíráltatni
akkor a Doktori Tanács elnökének írásbeli megkeresé
sére a kérelnlező tiltal megnevezett tudományos osztii
iyok a Doktori Tanács által meghatározott határidőrt
nyiiatkoznak arról, hogy a jeliilt munkásságának értéke
lésében az osztály részt vesz-e, és nrilyen minőségber
(befogadó vagy közreműködő). Az érintett osztályol
egyikének befogadó osztálynak kell lennie.
A Doktori Taniics elnöke a me_{keresés során a kérel
mező által nlegnevezett osztályok elnökével köteiel
e_el,eztetni. hogy

- nrelyik a beíbgadó osztály;

- rnely(ek) a közreműködő osztály(ok),

- milyen arányban jelölik ki a lrivatalos bírálókat és l
bírálóbizottság tagjait.

(3)

(4)

(_5)

(6)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(l)

(2)
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(1)

A befogadó és közreműködő osztál,v az eljárás habitus-
vizsgálati szakaszában azonos tevékenvséget tblytat; a

bírálati szakasztól csak a beíbgadó osztály vesz részt.

Amennyiben a tudományos osztályok a felkérést kör,ető

30 napon belül nern rryilatkoznak. a felkérést a Doktori
Szabályzat 3 l . §-a értelmében elíbgadottnak kell tekin-
teni. Ha a befogadás/közreműkijdés iránti kérelmet e1-

utasitják, a Doktori Tanács a Doktori Szabályzat 32. §

(2) bekezdósében leirtaknak megfelelően jár el. Ugyan-
csak a 32. § (2) bekezdése szerint kell eljárni, ha van

közreműködő, de nincs beíbgadó osztály. Az osztályok
nl,ilatkozatait a pályázati anyaghoz csatolni kell.
Ha az ügyben érintett virlamennyi tudományos osztály
kizárja illetékesse_eét. a Doktori Tanács a kérelrnet el-
utasítja.

11. §

Intézkedések a doktori eljárás habitusvizsgálati
szakaszában

A doktori eljáriis engedélyezése tárgyában a Doktori Ta-

nács a Doktori Szabályzat 35. §-a szerintjár el.

A Doktoli Tanács elnijke a trrdorlányos osztályoknak
a cloktoli eij árás en_eedélyezé sére vonatkozó 

_j 
avasl atiit

nre_evizsgálja. Ennek során megállapitja. hogy, a Doktori
Szabályzat 31. § (1) bekezdése szerint az osztály fel-
terjesztette-e a saját. valamint a tudományos bizottság
áliásfogla1 ásiit. csatolta-e a tudorrrán,vos bizottsági elő-
terjesztők részletes szakmai véleményét. amelyben az

előterjesztők a pályázó MTMT-ben nyilvántar:tott adata-

it is tételesen értékelték. valamint az osztály-előterjesz-
tők véleményét a tudományos bizottsiig űlesen leíblytii-
tott eljárásról, a íélmerült szakmai vitáklól, az esetieges
ügyrendi l,agy etikai kérdesekről, az előterjesztőknek a

kérelmező habitusvizsgálati véleményezéséről. a tudo-
mánvos bizottság.javaslatártil. Bármelyik hiánya esetén

az elnök nem terjeszti ajavaslatot a Doktori Tanács elé,

hanenl az osztályt a hiány pótlására szólitja fel.
A tudományos osztályok tudománymérési és habitus-
vizsgiilati minimi,rmkör,etelményeinek nem teljesítése
(együtteserr vagy külön-külön is) rrrinden esetben irz el-
járásbói való kizárást jelerrti. Inter- vagy nlultidiszcipli-
náris kérelem esetén a jelöltnek valamennyi érintett osz-
tály minimurnkövetelményeit teljesitenie ke1l. függetle-
nül attól, hogy befogadó vzrgy ktjzremiíködő osztályró1
van-e szó. Bármeiy osztály minimumkövetelrlénl,einek
nem teljesitése az eljáriis me_esziintetését vonja niaga
után. A nlinimunlkövetelmények teljesülésének ellenőr-
zése a tudományos (doktori) bizottsági előterjesztők, az

osztály-előter.jesztők és a Doktori Tanács előterjesztői-
nek e_syaránt í-eladata. és a minimumkiivetelnrények tel-
jesüléséről va_gy nem teljestiléséről a tuclományos (ciok-

tori) bizottsági és az osztiily,-előter.jesztésberr a Doktori
Tanác s áltzil meghatározott íbrmában nyi l atkoznak.

(4) Amennyiben a tudornányos (doktori) bizottság etikai
vétséget vélelnrez. a habitr,rsvizsgálatról nem szavaz,
hanem az ügyet álliistbe]alzisra a tudclm/inyos tlszttily

elé terjeszti. Ez esetben az osztály-előter-jesztő köteles

a í-eltéte lezett etikai vétsé_t gel kapc solatos intbnnáció-
kat ellenőrizni és véleménr,ezni. A tudomiinvos oszttily

(_5)

(l)

(2)

(3)

(5)

(6)

me_evizsgálj a a bizottsá_e f'elter.jesztését. Amennyiben az

etikai vétség gl,antrja az osztály véleménye szerint nem

megalapozott. az iigl,et irrdoklássiil együtt habitusvizs-
gálatra a tudolnán1,os (doktori) bizottsághoz visszakül-
di. Amennyibell az osztál,v nem tud állást foglalni. vaty
etikai vétséget r.éielmez. valanlint ha a tudományos
(doktori) bizottság az etikai vétséggel kapcsolatos véle-
ményét továbbla is í'enntartja, az oszíáIy a Tudomány-
etikai Bizottsághoz íbrdul, és erről a Doktori Tanácsot

táj ekoztatj a. A Tudományetikai B izottság határozatának

nleghozataláig (joger(íre emelkedéséig) a doktori eljá-

riist a Doktori Taniics elnöke felfü_egeszti. A Doktori Ta-

nács a Tudományetikai Bizottság jogerős határozatának

kézhezr,éte]ét követő első ülésén a határozirt isnrereté-

ben hozza meg a felíüggesztett eljárás folytiitására vagy
megszüntetésére vonatkozó döntését.

Anlennyiben a habitusvizsgáiatta1 kapcsolatos vala-

rnennyi irat hiánytalanul rendelkezésre áll. a szakreíe-
rens elkésziti a Doktori Tanács döntéséhez az ügy hati!
íozattervezetét.
A doktori eljárás birálati szakaszának megkezdését en-

gedélyező döntést követően a kérelmezőt értesíteni keli
ii hivatalos biráiók és a bírálóbizottság tagjainak szemé-

lyeről. hogy esetleges kitbgását a Doktori Szabályzat
36. 5s 12; bekezdése értelmében megtehesse. Az értesi-

tést a titkár ir.ja alá.

A doktori eljáras birlilati szakaszának nregkezdését en-

gedélyező határozatot kör,etően 15 r-rapon belül az MTA
honlapján nyilr,ánossligla kell hozni a piill,ázó nevét,

a doktori mű cinlét. a nrű rör id összefoglalóiát (tezi-

sek), az eljárásban illetékes osztirl1tokies tudományos

bizottság(ok) megnevezesét. l,alanlint a Doktori Tanács

döntésének az időpontját.

12. §
Intézkedések a doktori eljárás bírálati szakaszában:

a hivatalos bírálók és a bírálóbizottságtagiainak
felkérése

A hivatalos birálok kijelölése tárg,vában a Doktori Ta-

nács ii Doktori Szabályzat 36. §-a szerint jiil e1.

A hivatalos birálókat a Doktori Tanács titkára. a birálóbi-
zottság tagjait a Doktori Tanács Titkársiiganak l,ezetóje

kérj í'el. A felkérés eltbgaclásáról vagy elutasításriról 15

napon belü1 írásbirn nyilatkozni kel1. Ha a hivatalos bi-
ráló va_uy a bíriilóbizottság tagja vag1, ezek kijelölt pcit-

tagjai visszirutasitják a Doktori Tanács í-elkérését az el-
járásban r.,irltj közreműköclésre. a t-eladatra az osztályok
javaslatára a Doktori Tanácsnak miist kel1 kijelölnie.
Hii felkért hivatalos birálo a (2) bekezdes szerint a birá-
lói l,eleménil elkészitéset nem vállalja, a kijelölt tartalék
(pót) birrLlot ke1l íelkérni a íelacliit ellátására.
Ha a í'elkert hivatirlos birálók kijztil öten nenr viillalják a

birálati vélemény elkészítését - kivér,e. ha a vissziruta-

sitások oka összeíérhetetlensé_u -, a kérelmező személyi
alkalmasságát az osztáll, és a bizottság bevcrnásával is-

mételten ttírgyalni kell újabb birá}(lk inegnevezésér,el. Ez
esetben az elnök a Doktori Szab/Llyzat 36. § (3) bekezdé-

se ér,telmében a kérelmező alkirlmasságtira és a bírálati el-

.j 
iirás e n_ee ciél 1, e zé sére von atko zci r"r j abb 

.j 
av as l trttéte l e l ké -

(1)

(1)

(2,)

(3)

(4)
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szitésóre kéri fel az illetékes osztály elnökét. majd rnind-
ezek engedéIyezését a Doktori Tanács újból tá,gyalja,

(5) A kérelmező elfogultságra vagy összeíérhetetlenség-
re hivatkozással kitbgásolhatja a hivatalos bírálók és

a bírálóbizottsági tagok személyéről szóIó hatiirozatot.
annak kézhezvételótől számitott 15 napon belül. Akifo-
gást az MTA Doktori Tanácsa Titkárságiinak kell beje-
lenteni. A kifogásról a Doktori Tanács elnöke dönt, aki
szükség esetén annak megalapozottságárói az Ügyrerrcli
Bizottság döntését kéri. E határidő elteltével kifogás
nem rryújtható be. Ha a kifogás megalapozott, a kére-
lemnek helyt kell adni, és más kijelölt birálót vagy birá-
lóbizottsági tagot kell felkérni.

(6) A hivatalos biráIóknak megbizatásuk kézhezvételétől
számított három hónapon belül kell véleményüket írás-
ban benyírjtani a Doktori Tanács Titkárságához. A ha-
táriclőt - a hivatalos biráló kérelmére a Doktori Tar-rács

elnöke egyszer legfeljebb egy hónappal meghosszabbit-
hatja. Ha a hivatalos bíráió a megadott határidőn belül
véleményét nem nyíijtja be, a titkár a bírálót irásban í-el-

hivja a határidőre történő teljesítésre. A határidő meg-
állapításánál a július és az augusztus hiinapot nem kell
íigyelembe venni. Ha a titkár határidőre történő figyel-
meztetése nem jár eredménnyel. és a határidő úgy telik
el. hogy a hivatalos biráló véleményét nem nyújtja be,

a Doktori Tanács elnöke l5 napon belül visszavonja lr

megbízást, egyben új hivatalos birálót biz meg a kijelölt
tartalék (pót) bírálók közül.

13. §
Intézkedések a doktori eljárás birálati szakaszában:

a nvilvános vita

(1) A nyilvános vita engedélyezése és anrrak előkészítése
tár_syában a Doktori Tanács a Doktori Szabályzat 38-
39. §-a szerint.jár el.

(2) A Doktori Tanács doktori eljárás birálati szakaszának
me,ekezdését engedélyező határozatát követően a nyi1-
vános vita elnökét a Doktori Tanács elnöke kéri í-el. A
kérelmező a rr,vilr,ános vita megszervezésében. i_ey a bi-
rálóbizottság tag3ainak felkérésében nem vehet részt. Ha
a nyilvános vitát a Doktori Tanács nem engeclélyezi. a
doktori kérelrrret elutasítja. A nyilvános vitára bocsátást
rnegtagadó határozat eller-r érclemi szakmai szempontok-
ra alapitott jogorvoslatnak nincs helye, csupán eljárási
jogsértésre hivatkozva lehet jogorvoslatot előterjeszteni
a határozat ellen.

(3) A nyilvilnos vitát en_eedélyező l-ratározatot követően l5
napon belül az MTA honlapján nyilvánosságra kell hoz-
ni az engedélyező l-ratározat időpontját, a doktori művet,
a hivatalos bírálók ner,ét és tudományos 1bkozatát. vala-
mint az á]taluk készitett hivatalos bíriilatokat.

(4) A rrl,ilvános vitir kitiizésekor az MTA honlap.jirn nyilvti
nosságra kell hozni a kéreimezőnek a hivatalos birrilói
véleményekre adott vtiiaszát. a nyilvárros vita helyét és
időpontját.

(5) A doktori védés lezárását követően az MTA horrlap-
ján nyilvánclssá_ura kell hozni tr birálóbizottsá_9 szerné-
lyi összetételét. a személyek tudományos fbkozatának
megjelöléséi,el.

(6) A benyírjtott dokumentumok az MTA honlapján változ-
tatiis nelküI kerülnek nyilvánosságra.

14. §
Intézkedések a doktori eljárás bírálati szaka§zában:

a cím odaítélése

(1) A doktori cím odirítélése tárgyában a Doktori Tanács a

Doktori Szabályzat 4_5. §-a szerint 1ár el azzal, hogy a

kérelmező köztestületi tagsiigának fennállását a Titkár-
ság a cím odaitéIéset tárgyal(l Doktori Tanács üléséig
ellenőrzi.

(.2') Amennyiben a Doktori Tanács döntése azért tér el a

tudományos osztiily áIlásfoglalásától, mert az osztáIy
döntése ellentétes azza1 az állásíbglalással, amit a birá-
lóbizottság a nyilvárros vita utáni zárt ülésen hozott. és

ezí az oszíáIy szakmai indokokra alapozza, a Doktori
Tirn;'ics felhir,ja az osztály figyelmét a Doktori Szabál,v-
zaí 19.;s (2) pontjában. a 40. § (3) pontjában és a 45. §

(2) pontjában fbglaltakra.
(3) Az MTA doktora cím odaitélésérő1 hozott egyetértő ha-

táíozatot követően 15 napon belül az MTA honlapján
nyilvánosságra kell hozni a bírálóbizottság értékelését,
a cim odaítélésének tényét, valamint a Doktori Tanács
t]öntésének az időpontját. A doktori cim odaitélését
megta_uacló határozat ellen érdemi szakmai szempon-
tokra alapított jogorvoslatnak nincs helye. Ha a Dok-
tori Tan:ics a cloktori címet nem itéli oda. e határozat
meghozatalától számitott három éven belül a kérelmező
újabb doktori eljárást nem kezderrrényezhet.

(4) Az MTA doktora cim ortaítélését az Akadémiai Ertesi-
tőberr is közze kell tenni. A közlés tartalmazza, lrogy ki
milyen című doktori mű alapján szerezte meg a doktori
cínret.

(_5) A cim odaitélését követően a doktori nrűvet, a hivatalos
bíráiók véleményét, a pályázó váliiszait e_ey-egy pél-
clánvban el kell helyezni az MTA Könyvtár és lnformá-
ciós Központban, és a 1 1. § (7) bekezdésében, tor,ábbá
jelen 13. § (3) (1) és (5) bekeztléseiben leírtak szerirrt
biztosítani kell az elektronikus úton valii hozzáférés le-
hetőségét is.

15. §
Iratbetekintés

(1) Az eljárásban közremíiködő szeméIyek és testületek a

véleményük elkészitése. javaslatuk kialirkitása, illetve
döntésük meghozatala céljából a pályázati anyag ira-
taiba betekinthetnek. A pályázati anyag elektronikus
változatába a betekirrtést a Titkárság által műköcltetett,

a jogosultaknak í-elhasználói nér,vel és jelszóviil hoz-
záferhető internetes rendszer biztosítja az Ügyrendhez
csatolt 1. táblázatban rögzitettek szerint.

(2) A Doktori Tanács tagjai, valamint a Titkárság vezetője és

illetékes nrunkatársai valamennyi iratbii betekinthetnek.
Az Ügyrencli Bizottság és a Tudorntinyetikai Bizottság
az előttük doktori eljárással kapcsolatban kezdeménye-
zett vagy íblyamatban ievő iigy iriitaiba tekinthetnek be.

(_]) A piilyrizó az ü_eyében keletkezett iriitokba az eljárás
bármely szakirszábirn betekirrthet. a Titkársá_e vezetőjé-
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vel történt előzetes egyeztetés alapján. Az iratok meg-
tekintését ir_gy kell lehetővé tenni. hogy azokban a köz-
reműködők neve ne legyen megisrnerhető. A betekintés
technikai lebonyolításán;k megszervezése az illetékes
szakrefeíens, il] etve szakelőadó feladata. Nem tekinthe-
ti meg a kérelmező a nem nyilvános ülések szó szerinti
je_eyzőkönyveit (MTA osztályai. tudományos [clokto-
ri] bizottságai, eseti bizottságai, Doktori Tanács) és az
azokhoz csatolt irásbeli feljegyzéseket.
Az ( l )-(3) bekezdésekben felsoroltakon kivül más sze-
mell,ek az eljárásról nyilvánosságra hozott adatokat az
N{TA honlaplán isnrerhetik nleg. A doktori eljárás nyi1-
vánosan közzéteendő adatait a jelen szabályzat l 1. § (7).
l3. § (3). (4), (5) és a 14. § (3) bekezdesei határozzák
meg. Az e}járás során képződő egl,éb adatok - amelye-
ket a jelerr szabályzathoz csatolt 2. ttiblázat sorol fel -
nenr rrvilvánosak.
Egyéb esetekben iratbetekintést - írásos kérelemre - a
Doktori Tanács elrröke és a Titkárság vezetője együtte-
sen engedélvez. Véleményeltérésük esetén az iratbete-
kintés tár_e\áb;rn az Ügyrendi Bizottsá_s elnöke dönt.
A Doktori Szab;ill,zatban és a jelen Eljáriisi Szabályzat
és Ügl,rendben nem t,endezett adatl,écielemmel kapcso-
Iatos kérdésekben a vonatkozó jo_eszabályok rendelke-
zéseit és az MTA Titkársága adatlédelemre vonatkozó
rzabál1 ait kell alkalmazni.

16.§
Eljárás sikertelen védés esetén

Azokró1 az ügyekrői. amelyekben a pályázó az MTA
doktora tudományos cimet nem szeíezte meg, nyilván-
tartást ke1l vezetni a Titkárságon. az elutasitó döntést
azonban az MTA honlapján. illetiileg az Akadémiai El-
tesítőben nem kell közzétenni. Elutasitó döntés vagy a
kérelem visszavonása esetén az eljziriissal kapcsolatos,
az MTA honlapján korábban nyilvánosságra hozott ada-
tokat ha]adéktalanul (7 napon belül) el keil távolitani.
Az előző bekezdésben említett tényről és adatokól a

Titkárság megkeresésre tá.lékoztatást ad az MTA tudo-
mányos osztályai és tudománvos bizottságai elnökei-
nek. az MTA elnökenek. főtitkárának.

17.§
Eljárás honosítási ügyekben

A Doktori Tanács külföldön szerzett tudományos foko-
zatot - érdemi vizsgálat után - csak akkor honosíthat.
ha a íbkozat egyenértékűségét a tudomány kandidátusa
va_gy a tudomárry doktora ma_gyar fokozattal nemzet-
közi egyezmény vagy szerződés mondjii ki. Jogszabály
alapján a Doktori Tanács hatáskörébe tartozó honositási
ügyben a kiilföldön szeízett tudományos íbkozat hono-
sitása a Doktori Tanács Titk:irságán kérelmezhető. A ké-
relemhez mellékelni ke]] a következő iratokat:

- magyar állampolgárság igazolá_sa.

- ha a kérelmező nem ma_qyar állampolgár, igazoliis
arról, hogy Magyarországcln letelepedett személy.
illetőleg a letelepedés szándékár,al tartózkodik Ma-

gyarországon, \,ag}, a Magyar Tudományos Akadémia
külső tagta,

- a külföldön szerzett tudományos fokozat megszel-
zéséről szóló okirat másolata. annak hiteles ll}ilgvar
nyelvű fordítása,

- ir fokozat megszerzéséhez felhasznált értekezes (nrű).

- a külföldön szerzett íbkozat alap.lául szoi,gaio rrrii liibb
tudományos megállapitásáról szóló tezisek nlag\ aI
nyelven készített összefbgl aJása.

- szakmai önéietrajz,

- az eljárási díj megfizetésének igazolása.

- valamint az MTMT-be szükséges feltölteni a publika-
ciós jegyzéket és a

- hivatkozások jegyzékét.
Ha a kérelmező a külföldön szerzett 1bkozati.t tutlo-
mány kandidátusa tbkozatként kívánja honosittatni. ak-
kor a Tanács két szakértőt kér fel. A í'elkert szakeltcjk
írásban nyilatkoznak aról, hogy a honositást kerelrriezó
a magyar kandidátusi fokozattal egyenlő értékii tudonlt-
nyos teljesítményt ért-e el. Az előterjesztő reszletesen
értekeli a pályztző tudományos eredrnénveit. es arro1
foglal állást, hogy a pályázó tudományos teljesrtrlelire
a tudomány kandidátusa magyar tudonránvos fokozattai
egyenértékíí-e. A Doktori Tanács az előteljesztij áilás-
foglalása es a két szakértő nyilatkozata alapján clönt a

honosításról.
Ha a kérelnrező a kiilföldön szefzett íbkozatot tudo-
mány doktora 1bkozirtként kívánja honosíttatnt. akkor
a Doktori Tanács három szakértőt jelöl ki. A szakér-
tők - egymástól függetleriül - irásban részletesen ér-
tékelik a pályázó tudományos erednrénveit. ós állást
fo_elalnak arról, hogy a páiyázó eredmérryei a tbkozat
me_uszerzésekor hatályos MTA doktora cím kör,etel-
ményeinek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelel-
nek-e. A Doktori Tirnács a szakértői vélemények és il
pály,ázó publikácitis és hivatkozási jegyzéke alapján
dönt a honositási kére]emről. A Doktori Tanács pozitiv
döntése esetén a külí'ölclön szerzett tudclmány doktora
íokozatot magyarorsziigi tudomány doktorii íbkozat-
ként honosítja.

18.§
Oklevél

Az MTA doktora tudományos cím megszerzéséről a
Titkárság okiratot állit ki, amelyet az MTA elnöke és a
Doktori Tanács elnöke ir alá. Az okleveiet ünnepélyes
keretek között l,ell átadni.
A tudomány kandidátusa. a tudomány doktora íbkozat
honositásáról a Titkársá_e okiratot állít ki. amelyet az el-
nök és a titkár ír alá.
Az el(iző bekezdésekben említett oklevelek formájáról a

Doktori Tanács dönt.
A doktori oklevél átadásának napján a Doktori Taniics
Titkársága az MTA Titkárságának Kommunikációs Fő-
osztáIyán keresztül vaiamennyi úi N4TA doktora mun-
kásságáról és a cím odaitélésének indoklásárói egyol-
dalas íényképes ismertetőt bocsát a sajtó rendelkezésé-
re. Az értékelés maximum szijközökkel számolt 1500

(1)

(2)

(5)

(6)

(3)

(1)

(2)

(l)

(1)

(2)

(3)

(,4)
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karakter terjedelmű szövegének elkészitését a Doktori
Tanács titkiira irányitja és ellenőrzi.

19.§
záró rendelkezések

(1) Jelen szabályz,at2015. január 1-jén lép hatályba azzal,
hogy egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Tudományos
Akadérnia Doktori Tanácsának 2012. február, 28-tól ha-
tályos Eljerási Szabelyzata e, Ü91 rendje.

(2) Jelen szabályzat rendelkezéseit a 20l5. január l-jet kö-
vetően benyújtott MTA doktora piilyázatok esetében
kell alkalmazni.

A Doktori Tanács Eljárási szabályzatához és ügyrendjéhez
kapcsolódó I. táblázat

Irat
száma

Az adatokat tartalmazó irat
megnevezése Jogosultak

l Kérelem nlinden közrernűködó
2. Tudományos önéIetraiz nyilvános
J. A doktori mii nyilvános

1.
A doktori mű rövid
összefoglirló j ir (tézi s)

nvilvános

5.
Tudonlzinyos rnunkásság ösz-
szefoglalása

nvi lvános

6.
Közlemény és hivatkozási
iejryzék

nlrilr.ános

7. Tudornánvmetri ai táb]ázirt nyilvárlos
8. Publikációs adatlap nyilvános

o Az öt jelentils pubJikáció
és azok 1istáia

minden közreműködő

l0. Tuclornánt,os közéleti adatlap minden közreműködő

11
Az osztál1, által kért
kiesészitések minden közrenlűkijdő

12.
A tudományos bizottság
előterje sztőjének
a vélenrénve

minden közreműködő

13,

A tuclonán_vos bizottság
je gvzőkönl,r,e (enrlékeztetője)
állásfo s1 alással

mintlen krjzrenrűkrirló

I4.
A tudorlárr1,os osztály
eltiterjesztőjének
a vé]enlénye

minderl közleműködó

l5.
Osztá1l,j avaslat
ál lásíbgialással
az el iártísrii bocsátásr(ll

minden közrerniiköcló

l6. DT előterjesztői vélernén1,
az eliárásra bocsátásró1

Doktoli Tanrics tagjai

I1.
DT szakértői vélerlény
az el jálásra bocsiitzisról

Doktoli Tanács tag.jai

18.
DT határozat az eljá,riisla
bocsátásr ól

nyi lr,ános

l9 Hivatalos biráló vélenlénye rryilvános

Irat
száma

Az adatokat tarta|maző irat
megnevezése Jogosultak

20. Je]ölt vá]asza a birálatra nyilvános

21
A bir,álóbizottság javasIata
a cinr odaitélésérijl

nyilvános

22.
A bilálóbizottság tagjainak
véleménve a cím odaitéléséről

minden közreműködő

l1.
Oszttill,javaslat a cirrl
odaitélésérril

nlinden közreműkijdő

24.
DT hatiir:ozat a cinl
odaitélésérő1

nvilvános

A doktori eliárásban közreműködők
Tudornánl"cls bizottsági elóterJesztij(k)

Tudományos bizottság tasiai

Tudományos bizottsági elrrök

Tudonlánvos biztlttsási titká1,

Bírálóbizottsáe taeiai

Tudományos osztá]y, előterjesztő(k)

Tudományos osztály tagial

Tudománvos osztá]velnök

Tuciornányos osztál }, szakret-erens

Doktori Tanács. előter,Iesztő(k)

Doktori Tanács, szakértők

Doktori Tanács. meghivott(ak)

Doktoli Tanács. elnök

Doktori Tanács. titkár

Doktori Tanács tagjai

Doktori Tanács Titkárságárrak nlurrkatársai

A Doktori Tarrács Eljárási szabályzatához és ügyrendjehez
kapcsolódó 2. tábliizat

Irat
száma

Az adatokat tartalmaző irat megnevezése

1 Kérelem
2. Tudományos önéietrajz

3, Publikiiciós adatlap
;l. Az öt ielentős publikáció és azok listáia

5. Tudományos közéleti adatlap

6. Osztály álttrl kért kiegészítósek

1. Tudományos bizottság előterjesztőjének a vélerrrénye

8. Tudományos bizottság jegyzókönl,ve (emlékeztetójc)
áIlásíbslalással

9. Tudományos osztál}r előteIjesztőjének a vélerrrénye

l0. Osztalyiavaslat állásfoglalással eliárásra bocsátásról

ll DT előteriesztői vélemény eliárásra bocsátásról

12. DT szakértői vélemény eljárásra bocsátásró]

13. Birálóbizottság tagjainak véiernénye a cinr odaitélésérő1

l4. OsztályIavaslat a cínr odaitéléséről
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AZ MTA BOLYAI lÁNos KUTATÁSI ÖszrÖNnÍJ runnrÓnrunrÁlqA.r
SZERVEZETI ES nrŰrÖOBSI SZABÁ LY Z AT A

I. A BOLYAI KURATÓRIUM nrŰrÖoÉsE

(l)

(2)

A kuratórium

r.§

A Bolyai János Kutatási Ösztöndij KuratóritLmnak 1to-
vábbiakban Krrratórium) elnöke és további nyolc tagja
(összesen 9 tagja) van.
A Kuratórium tagjait az MTA elnöke három évre szóltj
megbizással kéri fel tisztségük el]átására, egyidejűleg a

tagok közül kijelöli a Kuratórium elnökét is. A Kuratóri-
um tagjainak megbízatása 3 ér,re szól, amely legí'eljebb
egyszer ismételt elnijki t-elkérés alapján újra betölthető,
Ha a Krrratóriurrr valrrmely taEa a kr-rratóriumi tagsággal
járó i'eladatokat tartósan nern tudja ellátni, akkor helyé-
re az MTA elnöke új tagot kér fel.
A Kuratórium elnökének és tagjainak nevét az Akadé-
mia honlapján és az Akaderriiai Ertesiióberr közzé kell
tenni.

2.§

A Kuratóriurn hatáskörét általában iilésen gyakorolja.
A Kuratórirrmot a Kuratóriurn elnöke vagy az általir
felhata]rrrazott tagja képviseli azokban az esetekben.
arnikor a Kuratórium véleményét képviselni szüksé-

A Kulatórium ülésének rrapirendjét a Kurattirium el-
nöke határozza meg azzal, hogy alía az MTA Dokto-
ri Tanácsának Titkársága (a továbbiakban: Titkárság)
vezetŐ.je tesz előzetes javaslatot részére. A napirerrdre
javasolt ügyeket az iilés előn 2 héttel mutzrtja be a Tit-
kársá_e vezetője a Kuratórium elnökének.
A napirenclre í'elvett iigyekről a Kuratrlrium tagait 7

munkanappal az ülés előtt irásban kell értesíterri. AKu-
ratóriurn az eiőbbiek szerint eiőzetesen nenl jelzett na-
pirendet akkor tárgyalhat, ha annak napirendre l,ételét a
KuratóriLlIn leselahb í) tilg.iil nleg\/a\ i,t//a.

A Kuratóri r_Lm ül éséről ös szefo_elaló irásos emlékeztető
készül. az í_ilésen hozott határozatokat az erniékeztetőbe
kell beleíb_ela]ni. Az emlékeztetőt a Titkárság nllLnka-
társa késziti el. és azt a Kulatcjriuni elnöke haglla jtivá.
A Kuratórium határozatát nleg kell ktildeni a htrtálozat-
tal érintett szernélynek és a Kurirtilrium tagjainak.

3.§

A Kr-Lrtrtijrium az ülésén a kör,etkező ügvekben dönt:

- ilsztönciij ban ré s zesíthetők számának tuc,lonlányterü -

lctenkénti megállapitása. az Akadónria elnijke 1rltal

meghatiirozott ker:et erejéig

- a ptilyiizzit benyújtásniik és elbirálásának ér,enkénti
részletes szabályainak megiillapi tása.

- a kollégiurnok számán:ik és tudománvterüIeti meg-
oszlásának rnegzíl lapitása.

- a kollégiumok nér,sorának elfogadása.

- a szakértők közül való tör]és.

- a pályázatok elbirálása.

- éves és záró kutatói jelentések értékelése.

- MTA Bolyai-plakettek adományozása.

- MTA Bolyai-enrléklapok adornányozása.

- ösztöndíj megr,onása.

- az évenkénti pályázati hirdetmény tirrtalnla.
(2) A Kuratóriurn tilésén a következő ügyekben tesz java\-

iatot:

- ösztöndíj-szabá1l"zat tervezetére és módositására.

- a Szerr,ezeti és miiködési szabályzat tervezetére és
nródositásár,a.

- a szakértői dij nlértékére.
(3) A Kurirttirium elnöke a pályázat meghirdetéséről. a be-

nyújtott pályázatok elbírálásáról évenként beszánrol irz

MTA Elnöksegének.

4.§

A Kuratórir-rm elnökének feladat- és jogköre:

- összehívja a Kuratórium ülését. napirendi javaslat
megjelöiésóvel,

- vezeti a Kuratóriurn ülését.

- képviseli a Kuratóriumot,

- felügyeli a kollégiumok ülesének szabályszeríiségét,
illetve szabálytalansá_e esetén elrendeli az ülés meg-
ismétlését.

- tá.jékoztatást adhat a Kuratórium rnunkájáról.

- beszámol a Kuratóriurn rnunkájáról évenként az Aka-
démia Elnökségenek.

- irányít;a az ösztöndíjjirl kapcsolatos i_eazgatási és

szervezési f-elirclatok elliitását az MTA Doktori Taná-
csa Titkárságának vezetője útjiin: ennek keretében a
Kuratórium elnöke a Titkárság l,ezetőjét - a közszol-
gálati törvény és a vonatkozó akadémiai szabályozá-
sok keretei között - í-eladat elvégzésére rrtasíthatja.

5.§

A Kuratórium tagjainak í-elirciirt- és _jogkiire:

- részt vesznek ir kuratórium hatiiskörébe tartoztj dön-
tések nleghozataliiban.

- íigvelemnlel kiserik a hatáskörükbe tartozó kollégi-
r-rmok tanácskozászit. és segitik a Kurattiriunl elnökét
azok szlűál.vszerű nrúiköclésének í'e l i_igye letében.
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