
  

5 
 

Bevezető 

Irányítás, menedzsment 

A könyvtár működését meghatározó szabályzatok 

Az MTAtv. 19/A. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazásnak megfelelően – az előző évi 

előkészítési munkálataink alapján – elkészült az MTMT működésének szabályait tartalmazó 

elnöki határozat (az MTA elnökének 3/2017. (II. 24.) számú határozata), amely rögzíti az MTMT 

működésének döntéshozatali rendjét, a vezető testületek főbb feladatait. Az MTMT operatív 

irányítását a szűk körű MTMT Koordinációs Testület látja el. Az MTMT legfőbb döntéshozó 

testülete az MTMT Tudományos Tanács, amely felügyeli az adatbázis működtetését és 

fejlesztését, véleményezi és jóváhagyja az MTMT stratégiai terveit és beszámolóit. Az MTMT 

Tudományos Tanácsának alakuló ülésére 2017. március 20-án, a Koordinációs Testületére pedig 

2017. április 25-én került sor. A második félévben szintén összeült mindkét testültet. 

2017-ben szükségessé vált az MTA KIK működését meghatározó szabályzatok módosítása. Az 

alapító okirat módosítását 2017. június 30-án írta alá az MTA elnöke. A változások főbb elemei: 

az akadémiai törvénnyel összhangban az új szövegváltozatban már alapfeladatként szerepel a 

nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis (MTMT) működtetése, intézményünk alapfeladatai 

közé ismét bekerült – elsősorban gyűjteményeinkre vonatkozóan – az alapkutatási tevékenység; 

szintén aktualizáltuk a kormányzati funkció szerinti tevékenységbesorolást, amelyek közé 

felvettük a múzeumi (gyűjteményi, kiállítási, közművelődési) tevékenységet is. Az alapító okirat 

változásai miatt módosítani kellett a könyvtár szervezeti és működési szabályzatát is. Az MTAtv. 

értelmében az MTMT részletes működési rendje – benne az MTMT Osztály részletes feladatköre 

– az SZMSZ melléklete lett. Mivel az Akadémiai Levéltár különleges helyet foglal el az MTA 

életében, és A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény külön rendelkezik működéséről, igazgatósággá kívánjuk alakítani. Szintén 

szeretnénk létrehozni a – 2001-ig egyébként korábban létező – tudományos titkári munkakört. 

Az új munkakörök nem jelentik az engedélyezett létszámkeret változását, a levéltár igazgatói 

funkció bevezetése a magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak számát emeli 

meg egy fővel. A módosított SZMSZ-t az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztálya jóváhagyta, 

jelenleg a Gazdasági Igazgatóság véleményezi az iratot. 

Az idei belső ellenőri munka vizsgálati tárgya a leltározási tevékenység, illetve a pénztár és 

pénzkezelés szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése volt. Elkészült az intézmény integrált 

kockázatkezelési szabályzata, amelyben meghatároztuk a folyamatgazdákat, és előkészítettük az 

intézményi folyamattérképet.   

http://mta.hu/data/dokumentumok/hatteranyagok/akademiai_szabalyozasok/3_2017_II_24_elnoki_hatarozat_mtmt_mukodtetese.pdf

