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1. ÁL T ALÁ OS RÉSZ

1. AZ I TÉZET AZO O ÍTÓ ADATAI

Az Intézet hivatalos neve: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, (rövidítve ELGI),
angolul: Eötvös Loránd Geophysical Institute of Hungary
németül: Ungarisches Geophysikalisches Institut Loránd Eötvö
franciául: Institut Hongrois de Geophysique Loránd Eötvös
spanyolul: Instituto Húngaro de Geofísica Loránd Eötvös
oroszul: BeHrepcKI1H reoqJl13114ecKI1HI1HCTI1T)'T11M.Ilepaxna 3TBewa

Szóvédjegy: ELGI
Székhelye: H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Postacím: H-1440, Budape t 70. Pf. 35.
Telefonszámai: +36-1-252-4999, +36-1-363-7270, +36-1-363-7840,
Telefax: +36-1-363-7256
E-mail: elgi@elgi.hu
MÁK egyszámla száma: 10032000-01712292
Adószáma: 15303718-2-42
Statisztikai számjele: 1530371872 1931201
Törzskönyvi azonosító: 303718
Az Intézet alapítása:
Eötvös Loránd gravitációs, majd később földmágneses kutatásait a Pázmány Péter
Tudományegyetem (ma Eötvös Loránd Tudományegyetem) Fizikai Intézetében végezte. A
Magyar Királyi Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 28762/907 számú, 1907 évi május 15-
én kelt rendeletével 1907-től kezdődően évi 60.000 koronát utalt ki "A báró Eötvös Lóránt-
féle csavarási inga kisérletek támogatására." Ettől az időponttói kezdve Eötvös 1919-ben
bekövetkezett haláláig geofizikai kutatásai önálló állami költségvetésből, az egyetem Fizikai
Intézetének keretében folytak. de a kormányrendeletnek megfelelöen a támogatásból beszerzett
műszereket és tárgyakat az egyetem Fizikai Intézetétől elkülönítve leltározták. (Ld. Alapító
Okirat, Preambulum). Ezért ezt az évet tartjuk az Intézet alapítási évének.

Az Intézet alapításának időpont ja: 1907. május 15.

Az alapító okirat kelte: 2011. január 12.

Az alapító okirat száma: NFM/42/4/2011.

Irányító szerv:
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti irányításáért a mindenkori illetékes
miniszter vagy az őt képviselő állami vezető, kivéve az Áht. 93. ~ (1) bekezdés bt-c) és j)-h)
pontjában meghatározott irányítási jogokat, melyeket a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
elnöke gyakorol.

3/36



ELGI SzMSz

Jogállása: önállóan rnűködő központi költ égvetési szerv; alaptevékenysége alapján
kutatóintézet; alkalmazottai közalkalmazottak.
Az ELGI pénzügyi-gazdasági feladataival kapcsolatos tevékeny éget kijelölés alapján a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal (továbbiakban MBFH) látja el. Az MBFH és az ELGI közötti
kapcsolattartás, munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét munkamegosztá i megállapodás
rögzíti.

Működési jogköre: or zágos intézmény tevékenységének kifejtésére az ország egész területén
jogosult.

Az ELGI tevékenységét alapvetően meghatározó dokumentumok, jogszabályok:
- Alapító Okirat,
- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és ennek módosítása(i),
- az 1992. évi XXII. törvény (A Munka Törvénykönyvéről),
- az 1992. évi XXXHI. törvény (A közalkalmazottak jogállásáról),
- a 49/1993. (Ill. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató- és
kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes
intézményeknél történő végrehajtásáról,

- az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról",

- 267/2006. (XII. 20.) Korm. Rendelet a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalról,

- a Kormány 292/2009. (Xll. 19.) Korm. rendelete az államháztartás működési
rendjéről,

- a mindenkori költségvetési törvény.

Az ELGI vagyonkezelésébe, tulajdonosi jogkörébe gazdálkodó szerv nem tartozik.

2. AZ INTÉZET TEVÉKENYSÉGI KÖRE ÉS FELADATAI

2.1. ALAPTEVÉKE YSÉG

Az Intézet tevékenysége a geofizika tudományának fej lődését, az ország területének geofizikai
megismerését, valam int az országos hatáskörű szervek szakágazati tevékenységéhez szükséges
tudományos alapokat és információkat biztosítja.
Közreműködik az MBFH jogszabályokban megállapított földtani feladatai nak ellátásában.
Az ELGI alapító okirata (továbbiakban AO) és a 267/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban Korm. rend.) alapján az alábbi alaptevékenységet látja el.
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2.1.1. Magyarország geofizikai ismeretességének növelésére irányuló kutatás (AO ll/lll,
Korm. rend. 6. § (5) a) és e) pont)

- a földkéreg anyagi szerkezeti és fejlődéstörténeti sajátosságainak megismerésére irányuló
geofizikai tudományos kutatás végzése és koordinálása:

- az ország területének geofizikai felmérése, információk gyűjtése, térképek és azok szöveges
magyarázatának készítése, közreadása;

- a földi erőterek eloszlásának és változásainak folyamatos mérése, gravimetriai és mágneses
alaphálózatok fenntartása, üzemeltetése.

2.1.2. Magyarországföldtani erőforrás-gazdálkodását megalapozó geofizikai kutatások (AO
II/1/2, Korm. rend. 6. § (5) b) és e) pont)

- a geofizikai kutatással, az adatok elemzésével és komplex értelmezésével részvétel az ásványi
nyersanyagkészlet felmérésében, az egyes nyersanyag előfordulási területek és egyes
nyersanyagok részletesebb kutatásában, valamint a kitermelhetőség környezeti (érzékenységi és
terhelhetőségi) és egyéb kockázati feltételeinek meghatározásában, az Országos Ásványvagyon-
nyilvántartás fejlesztésében, valamint az egyes területek bányászati koncesszióba adása vagy
bányászati engedély kiadása folyamatában;

- a megújuló vagy korlátozottan megújuló földtani természeti erőforrások, a geotermikus energia
földtani viszonyainak geofizikai vizsgálata, országos felmérése, egyes előfordulásainak
részletesebb vizsgálata, valamint a geofizikai adatok komplex értelmezésével részvétel a
kitermelhetőség környezeti (érzékenységi és terhelhetőségi) és egyéb kockázati feltételeinek
meghatározásában, az Országos Geotermikus energiavagyon-nyilvántartás fejlesztésében,
valamint az egyes területek bányászati koncesszióba adása vagy bányászati engedély kiadása
folyamatában;

- a földtani közeg hasznosítási lehetőségeinek felmérése, értékelése és a hasznosítás földtani
feltételei meghatározásának geofizikai megalapozása;

- a földtani veszélyforrások, a földtani természeti jelenségek, és az ember - földtani környezet
kölcsönhatás következtében fellépő hatások geofizikai vizsgálata, valamint a megelőző és az
utólagos intézkedések kimunkálásával kapcsolatos kutatá -fejlesztés geofizikai megalapozása;

- a bányászat környezeti és humánkockázati hatásaival összefüggő geofizikai kutatások és
felmérések végzése;

- a kiemelt jelentőségű nagyberuházások tervezésének, kivitelezésének földtani megalapozásához
geofizikai mérések és értékelések végzése;

- az országos és regionális szintü területfejleszrés megalapozásához komplex földtani értéke lés és
adatszolgáltatás végzésében való részvétel;

- az állami beruházásokhoz kapcsolódó mérnökgeofizikai, műtárgy-diagnosztikai vizsgálatok
végzése.

2.1.3. Magyarország geofizikai tér-adat infrastruktúrájának fejlesztése (AO II/I/3, Korm. rend. 6.
§ (5)d) és j) pont)

- közreműködés a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár valamint a
Földtani és Bányászati Információs Rendszer kiépítésében, fejlesztésében és
működtetésében;

- földtani - geofizikai térmodellek fejlesztése, kapcsolódó térinformatikai adatbázisok
létesítése.
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2. lA. Magyarország fiitdtuni kutatásához kapcsolódó geofizikai közszolgálatifeladatok (AO
fUI/4, Korm. rend. 6. § (5) gy, hj, i), és j) pont)

- a Geofizikai szakkönyvtár üzemeltetése;
- obszervatóriumok, laboratóriumok működtetése, kalibrációs mérések végzése;
- a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár részét képező Eötvös-inga

gravitációs, mágneses, geoelektromos, mélyfúrási geofizikai és szeizmikus alapadatok
tárolása, kezelése és szolgáltatása;

- az Eötvös Loránd geofizikai emlékgyűjtemény és rnűszer-rnúzeum fenntartása, működtetése,
az Eötvös hagyaték kezelése;

- hatóságok által kért geofizikai szakvélemények készítése;
- a geofizikai ismeretek népszerűsítése, oktatása;
- részvétel nemzetközi geofizikai kutató hálózatok munkájában, kapcsolattartás hazai és

külföldi szakmai szervezetekkel.

2.1.5. Más állami költségvetési szerv részére végzettföldtani kutatás (AO 1l/1/5 pont)

Az ELGI éves kutatási tervet készít, melyet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke az
éves szakmai célú költségveté i keret függvényében hagy jóvá. Az Intézet a kutatási terv
végrehajtásáról kutatási jelenté t készít.

2.2 AZ ELGI TEVÉKE YSÉGI KÖRE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKFELADAT-
RE D SZERINT (AO fU2 pont)

1'21961 Földtudományi alapkutatá ,
721962 Földtudományi alkalmazott kutatás,
721963 Földtudományi kí érleti fejlesztés
58\400 Folyóirat időszaki kiadvány kiadá a
265 LOO Mérőműszer gyártás
620900 Egyéb információtechnológiai szolgáitatá
712\ O l Mérőeszközök hitelesítése
712109 Egyéb. hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat. elemzés
91012\ Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910 123 Könyvtári szolgáltatások
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
9\ 0203 Múzeumi kiállítási tevékenység
855937 Má hova nem sorolható egyéb felsőoktatás
452000 Gépjárműjavítás. - karbantartás

2.3. AZ ELGI TEVÉKENYSÉGÉNEK FORRÁSAI

Az ELGI megjelölt tevékenységének forrásai a költségvetési támogatás, és a realizált
költségvetési bevételi előirányzat.
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3. A MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Igazgató
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Bizottság

Tudományos
Bizottság

Szakkönyvtár

Pályázati.
Dokumentációs és

Projektkoordinációs +---1

Geodéziai Osztály.Li..L]

Titkárság

---1 Adatkezelési
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Földfizikai
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Kutatási
Főosztály
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Térképezési
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Laboratóri um
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II. KÜLÖNÖS RÉsz

4. AZ INTÉZET SZEMÉLYZETE ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEI

4.1 Az ELGI szervezeti felépítése és engedélyezett létszáma (71 fő)

Igazgatóság (5)
Pályázati, Dokumentációs és Projektkoordinációs Osztály (5)
Geodéziai Osztály (3)
Szakkönyvtár (1)
Titkárság (2)
Geodéziai Osztály
Tanácsadó testületek (Igazgató Tanács, Szerkesztő Bizottság, Tudományos Bizottság)
Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény

Főosztályok
Szeizm ikus Kutatási Főosztály (16)

Kutgeofizikai Metrológiai Laboratórium
Radiometriai Laboratórium

Térképezési Főosztály (1 1)
Mérnökgeofizikai Főosztály (8)
Földfizikai Főosztály (9)

Földmágneses Obszervatórium
Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium
Paleomágneses Laboratórium

Adatkezelési Főosztály (11)

4.2. Az ELGI vezetése

4.2.1. Igazgató

Az igazgató az Intézet egyszemélyi felelős vezetője. Hatásköre az egész Intézetre kiterjed. Az
igazgatót az MBFH elnöke nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

Az igazgató személyes hatásköre a következő:
- meghatározza az Intézet szervezeti felépítését és annak szervezeti és működési rendjét,
- meghatározza az intézeti tevékenység főbb elveit; a kutatási koncepciókat és feladatokat,
- benyújtja az Intézet éves tervét,
- benyújtja az Intézet éves szakmai beszámolóját,
- dönt az Intézet pénzügyi, beruházási, bér és egyéb igényeinek megtervezése, az intézeti

pénzügyi keretek felosztása tekintetében,
- megállapítja az Intézet éves költségvetését és pénzügyi mérlegét,
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- elrendel i a belső ellenőrzést.
- irányítja az Intézet humánpolitikai munkáját,
- működteti az intézeti rninő égirányítási rendszert,
- felelős kiadója az intézeti kiadványoknak.

Az igazgató felelős a következőkért:
- az intézeti tervekért, a kutatási feladatok végrehajtásáért,
- az intézeti éves mérleg valódiságáért
- az intézeti vagyon rendeltetésszerű használatáért,
- az intézeti polgári védelemért, vagyon-védelméért, munkarend-munkafegyelemért,
- az állami és a szolgálati titok megőrzése érdekében szükséges szabályok kiadásáért, és a

végrehajtás ellenőrzéséért,
- belső kontroll rendszer működtetéséért,
- a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartatásáért,
- a minőségirányítási rendszer működtetéséért.

Az igazgató jogosult:

- az Intézet képviseletére hazai és nemzetközi ügyekben,
- az Intézettel kapcsolatos sajtóközlemények engedélyezésére,
- a munkáltatói jogok gyakorlására,
- a Kollektív Szerződés megkötésére,
- az intézeti belső utasítá ok (igazgatói utasítások, körlevél, ügyrendek) kiadására.

4.2.2 .Igazgató helyettes

Az igazgatóhelyettest az igazgató határozott időre nevezi ki, munkáját az igazgató utasításai és
irányelvei szerint végzi. Helyettesíti az igazgatót, annak távollétében gyakorolja hatás- és
jogkörét, viseli felelősségét.

Elősegíti a tudományos kutatás hatékonyságát, a kutatási feladatok végrehajtását. Intézkedik a
szükséges munkák folyamatos vagy soron kívüli elvégzéséről.

Az igazgatóhelyettes személyes hatásköre a következő:
- ellenőrzi, elemzi és irányítja az Intézet szakmai munkáját, segíti az igazgatót a szakmai

döntések meghozatalában,
- nyilvántart ja, ellenőrzi és elemzi az Intézet pályázati és külső szerződéses tevékenységét első

sorban szakmai szempontok alapján az Intézet előnyös gazdálkodási szempontjainak
érvényesítése mellett,

- irányítja és elmélyíti az Intézet hazai és nemzetközi szintű szakmai együttrnűködéseit,
- elősegíti az Intézet gazdálkodását segítő külső források biztosítását,
- részt vesz az Intézet munkavédelmi, tűzvédelmi, minőségirányítási feladataiban.
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A ráruházott feladatok végrehajtásában önállóan intézkedik,
gyakorlását, felelősségének változatlanul hagyása mellett
főosztályvezető(k)re írásban átruházhatja.

tárgyal, dönt. Hatáskörének
adott feladatokra - a

4.2.3. Vezetők

4.2.3.1. Főosztályvezető

A főosztály élén a főosztályvezető áll, aki irányítja és koordinálja a szakterületére eső feladatok
megoldását, felügyeli a szervezetileg hozzá tartozó projektek, illetve közszolgálati feladatok
munkáját. A főosztályvezetőt az igazgató határozott időre nevezi ki és gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat. A főosztályvezető hatáskörének gyakorlását, felelősségének változatlanul
hagyása mellett, beosztott jára írásban átruházhatja.
A főosztályvezető feladatai:

- meghatározza a főosztály munkatervét,
- elkészíti a főosztály dolgozóinak munkaköri leírá át
- szervezi és ellenőrzi a feladatok mennyiségi és minőségi végrehajtását,
- irányítja és elősegíti beosztottainak szakmai fej lődését, továbbképzését, szervezett

utánpótlását,
- felügyeli a szervezetileg hozzá tartozó projektek és közszolgálati feladatok munkáját,
- gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések utasítá ok végrehajtásáról, a

minőségirányítási rendszer működtetéséről,
- gondoskodik a főosztály munkatársainak munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásáról, a

vonatkozó szabályzatok szerint,
- ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket az igazgató állandó vagy eseti jelleggel feladat-és

hatáskörébe utal,
- vezeti a fóosztályt, biztosítja a munkavégzés szakszerűségét, és a határidők betartását,
- főosztályát rendszeresen beszámoltatja a végzett munkáról
- főosztályát tájékoztatja az IT ülésein elhangzottakról és a főosztályt érintő döntésekről.

A főosztályvezető felelős főosztályán:
- a végzett munka színvonaláért, annak állandó fejlesztéséért, a témák szakszerű viteléért, a

témavitel gazdaságosságáért,
- a rninőségirányítási rendszer működtetéséért,
- a munkavédelmi, tűzvédelmi, sugárvédelmi, adatvédelmi szabályok betartásáért,
- a munkavédelmi, tűzvédelmi oktatások megtartásáért.

A főosztályvezető jogosult:
- az átruházott munkáltatói jogok gyakorlására,
- a hazai tanulmányutakon és térítéses rendezvényeken való részvétel engedélyezésére,
- a külföldi cégekkel való megfelelő szintű kapcsolattartásra.
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-1.2.3.2. Főosztályvezető-helyelfes

A főosztályvezető helyettesét, az illetékes főosztályvezetővel egyetértésben az igazgató
határozott időre nevezi ki. A főosztályvezető távollétében felel a főosztály tevékenységéért,
gyakorolja a vezető jogait az érvényes aláírási és láttamozási rend szerint. A főosztályvezető által
átruházott jogkörben felelős a fóosztály meghatározott tudományos, szakmai, gazdasági
rnunkájáért, a hatáskörébe utalt gazdasági egységek irányításáért.
A főosztályvezető helyettes feladatait és jogait írásban kell meghatározni.

-1.2.3.3. Osztályvezető

Az osztályvezetőt az igazgató meghatározott időre nevezt ki. Az osztályvezető a hozzá
beosztottak munkájának közvetlen irányítója.
Feladatai:

- meghatározza beosztottjainak részletes feladatait,
- eljár mindazon ügyekben, amellyel az igazgató megbízza.

-1.2.3.-1.Minőségirányitási vezető

A rninőségirányítási vezető feladata és felelőssége:
- az ELGI rninőségirányitási rendszer hatékony működéséhez szükséges vezetőségi támogatás

kezdeményezése, saját maga részéről biztosítása,
- a rendszer felügyelete, az esetleges változtatások, fej lesztések kezdeményezése, az ELGI

munkatársai részéről erre irányuló tevékenység koordinálása,
- a Minőségirányítási Rendszer (MIR) szerinti vezetőségi átvizsgálás előkészítése,
- a minőségirányítási rendszer szakmai képviselete,
- ELGI minőségirányítás működtetési folyamatok (pl. belső auditok, a részlegek

minőségcéljainak kitűzése, értékelése, stb.) terén kezdeményezés, figyelemmel kísérés,
tanácsadás az ELGI részlegei részére,

- külső auditok során az ELGI képviselete, az auditok belső előkészítése.

A rninőségirányítási vezető jogköre:
- részvétel az IT ülésein,
- a minőségirányítási rendszerrel, annak fejlesztésével kapcsolatos javaslatok készítése,

előterjesztése az IT, illetve az igazgató részére,
- tevékenységéhez az ELGI részlegeinek bevonása, velük való egyeztetés,
- minőségirányítási kérdésekben az ELGI - az igazgatóval egye zte tett - képviselete külső

szervezetek felé.
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Az Intézet az igazgató általános vezetésével működik. Az igazgató munkáját - személyes
felelős égét fenntartva - véleményező, tanácsadó testületként Igazgató Tanács és a bizottságok
segítik.
Az Intézetben a közalkalmazottak jogállásának törvényi szabályzása értelmében vezetőnek kell
tekinteni az osztályvezetőket és az ezeknél magasabb beosztás ú közalkalmazottakat.
Az igazgató helyettesi és a fóosztályvezetői és osztályvezető munkaköröket nyilvános pályáztatás
útján kell betölteni.
Az adattári feladatokat az MBFH Földtani és Adattári Főosztály, Adattári Osztálya látja el.

4.3. ELGI szervezeti egységei és feladatai

4. 3. 1. IGAZGATÓSÁG

Az igazgató az igazgatóhelyettes, az adminisztrációt végzők, valamint közvetlenül az igazgató
irányítása alá tartozó munkatársakból áll.

4.3.1.1. Geofizikai Szakkönyvtár

Feladata:
- a geofizikai kutatásokhoz tartozó, valamint a geofizikai módszer és műszerfejlesztéssel

kapcsolatos szakirodalom rendszeres gyűjtése, tárolása,
- a könyvtár állományának védelme,
- könyvtári kölcsönző és könyvtári olvasótermi szolgálat biztosítása,
- részvétel a bel- és külföldi könyvtári szolgáltatásokban,
- az intézeti kiadványok terjesztése,
- számítógépes adatbázis és visszakereső rendszer fenntartása és működtetése országos

szolgáltatásként.
A Könyvtár használatának rendjét külön szabályzat határozza meg.
A Geofizikai Szakkönyvtár nyilvános így szolgáltatásaival az ország más jogi és természetes
személyeinek is rendelkezésére áll.

4.3.1.2. Pályázati Dokumentációs és Projektkoordinációs Osztály

Az Osztály szakmai tevékenységét az igazgató felügyeli.

Feladatai:

- az Intézet tevékenységi körébe eső pályázati lehetőségek folyamatos figyelése,
- ezekről belső tájékoztatás nyújtása,
- az intézet egységei által beadott pályázatok nyilvántartása a vonatkozó igazgatói utasítás

szerint,
- segítségnyújtás a pályázók részére a pályázati adminisztráció elvégzéséhez,
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- állami é nem állami kutatási feladatok. projektrend zerben való működtetése, koordinálá a
- összeállít ja az Intézet terveit és éves működési jelentését,
- elké zíti az MBFH által előírt egyéb szakmai jelentéseket és kimutatásokat.
- gondoskodik az Intézet szakmai működésének dokumentáltatásáról és a dokumentációnak az

MBFH-hez történő továbbításáról,
- szervezi a költségvetési munkák jelentéseinek szakmai lektorálását,
- gondoskodik ajelentések titokvédelmi minősítéséről
- elvégzi az Intézet kiadványai nak szerkesztői és kiadói teendőit (lektoráltatás, fordíttatá ,

szerkesztés, a nyomdai ügyek intézése). A zerkesztőségi ügyekben önálló levelezést folytat.

-1.3.1.3.Geodéziai Osztály

Az Osztály szakmai tevékenységét az igazgató felügyeli.

Feladatai:
- az Intézet tevékenységi körébe tartozó geodéziai és térképi feladatok folyamatos figyelése

koordinálása és ellenőrzése,
- a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ellenőrző tevékenységében történő közrernűködés

4.3.1. 4. Titkárság

Az igazgató és helyettese operatív munkáját segítő egység.

Feladatai:

- Kezeli és nyilvántart ja az igazgató rendelkezéseit utasításait,
- lebonyolít ja az igazgatósági ügyiratforgalmat, biztosítja az ügyirat kezelési és irattározási

rendet,
- figyelemmel kíséri az igazgatóra és helyettesére vonatkozó valamint az általuk

megállapított határidőket.

4.3.1.5. Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény

Feladata:
- Eötvös Loránd és tanítványai tudománytörténeti hagyatékának gondozása, feldolgozása, és

bemutatása,
- az Intézet muzeális értékű műszereinek restaurálása és kiállítása.
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4.3.2. A TANÁCSADÓ TESTÜLETEK

Tanácsadó testületként működnek az Igazgató Tanács és esetenként a Bizottságok.

4.3.2.1.. Igazgató Tanács

Az Igazgató Tanács (a továbbiakban IT), mint az igazgató közvetlen tanácsadó testülete, segíti az
igazgató munkáját az Intézet tudományos, műszaki, gazdasági, tervezési és ellenőrzési
feladatai nak megoldásában. Részt vesz:

- a koncepciók kialakításában,
- a feladatok megtervezésében,
- az Intézet gazdasági helyzetének elemzésében,
- az IT tagjai ból alakított ad hoc bizottságok döntés-előkészítő anyagokat készítenek a fenti és

egyéb kérdésekben.

Az Igazgató Tanács vezetője az igazgató, tagjai:
- az igazgatóhelyettes,
- a főosztályvezetők,
- a minőségirányítási vezető
- a Közalkalmazotti Tanács elnöke.

Az IT üléseinek tárgysorozatát az igazgató állapítja meg, kiegészítésére az IT bármely tagja
jogosult.
Az Intézet tevékenységévei kapcsolatos fontosabb kérdéseket az IT elé kell vinni. A megvitatott
ügyekben az igazgató hatáskörébe tartozik a döntés. Az ülésekről emlékeztető készül, amely
tartalmazza az ülés tárgysorozatát, a kialakult véleményeket és a döntést. Az emlékeztető
nyilvános.
Az IT üléseit általában az MBFH vezetői értekezleteit követően tartja, de az igazgató szükség
szerint bármikor összehívhatja.

4.3.2.2. Bizottságok

Az igazgató bizonyos, jól körülhatárolható feladatok ellátására tartósan működő vagy eseti
bizottságokat hoz létre, amelyek megállapítják saját ügyrendjüket.

-1.3.2.2.1.A Tudományos Bizottság

A Tudományos Bizottság az Intézet tudományos munkakörbe sorolt dolgozóinak szakmai
testülete. Tagjait az igazgató nevezi ki, létszáma 3-7 fő.
A Bizottság véleményezi

- az Intézet szakmai koncepció it
- az Intézet éves előterveit és terveit
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- az Intézet kutatóinak beszámolóit. jelentéseit, iIletve szakmai telje ítményüket.

A Bizottság az igazgató felkérésére véleményezi
- az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatát illetve ..gyrendjét,
- szakmai szempontból az Intézet tudományos munkakörbe sorolt dolgozóinak nagyobb

csoportját érintő intézkedéseket,
- az Intézet kutatóit érintő szakmai-etikai kérdéseket,
- az Intézet által meghirdetett szakmai pályázatokat.

.J.3.2.2.2. A Szerkesztőbizottság

Elnöke a főszerkesztő, tagjai az igazgató, az igazgatóhelyettes, és a főosztályok egy-egy
képviselője.
Működési területe:

- az Intézet kiadói koncepciójának kialakítása,
- az intézeti kiadványok szakmai színvonalának ellenőrzése,
- az intézeti kiadványok gazdasági döntéseinek előkészítése,
- az intézeti kiadványok mennyiségi és formai jellemzőinek meghatározása,
- a kéziratokkal szemben támasztott követelmények jóváhagyása.

4.3.3. Főosztályok

Az Intézet szervezeti egységei a fóosztályok, osztályok, melyek feladata a kutatási koncepció
kidolgozása, a projekttervezés irányítása és az egyes projektek munkájának összehangolása. A
főosztályok egyenrangúak, önállóak és tematikus, vagy módszertani szempontok alapján
különülnek el egymástól. A fóosztályok személyzetét a szakmai szempontok figyelembevételével
kialakított kutatói és segéderői munkacsoport alkotja.
A főosztályok szakmai munkája alapvetően a szervezetileg hozzájuk tartozó projektekkel,
közszolgálati feladatokkal illetve szerződéses feladatokkal kapcsolatos tevékenységben nyilvánul
meg.

4.3.3.1. Szeizmikus Kutatási Főosztály

Feladata:
- a szeizmikus adatgyűjtés és adatfeldolgozás szakmai módszertani és műszaki előkészítése,

illetve végrehajtása,
- a terepi szeizmikus adatgyűjtés mérés-módszertani kérdéseinek fejlesztése, nemzetközi

fejlődésének rendszeres figyelése, és új eredményeinek - a hazai földtani adottságoknak
megfelelő - gyakorlati adaptálása

- a nagy kockázattal járó, az or zág nyersanyag-potenciálját növelő szeizmikus végzése,
- a szeizmikus műszerek fejlődésének folyamatos figyelése, és - ahol erre lehetőség nyílik - a

hazai adott ágoknak megfelelő mű zerek beszerzése, illetve műszer fejlesztések végrehajtása
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- a Főosztály műszerparkjának felügyelete, üzemeltetése és karbantartása,
- a szeizmikus kutatá ok tervezése és irányítása, illetve az adatok korszerű feldolgozása és

értelmezése,
- a különböző szeizmikus módszerek folyamatos fejlesztése, nemzetközi fejlődésük rendszeres

figyelése és az új eljárásoknak - a hazai földtani adottságoknak megfelelő - gyakorlati
adaptálása,

- az ország területén a földkéreg anyagi, szerkezeti és fej lődéstörténeti sajátosságainak
megismerésére irányuló tudományos kutatás végzése,

- javaslattétel az MBFH zakhatósági és egyéb szakmai állásfoglalásai hoz, szakvéleményeihez
szükséges vizsgálatokra iIletve ezek tervezése, végrehajtása,

- a Főosztály tevékenységéhez szükséges számítástechnikai-matematikai feladatok megoldása,
- az eredmények publikálása,
- főosztályi iratkezelés a vonatkozó igazgatói utasításokban foglaltak szerint,
- adatszolgáltatás és tájékoztatás az adatforgalmat koordináló Adatkezelési Főosztállyal

együttműködve, az adatok nyilvánosságára valamint az adatvédelemre vonatkozó hatályos
jogszabályok, valamint az adatkezelés és adatszolgáltatással kapcsolatos igazgatói utasítások
betartásáva 1,

- a Főosztály szakterületén a nemzetközi földtani-geofizikai kooperáció elősegítése,
- az alaptevékenység körében, külső megrendelők részére végzett szolgáltatások végzése,
- a Főosztály projektvezetői révén közvetlen kapcsolatot tart a MÁFI-val, illetve a földtani

kutatásban szerepet játszó intézetekkel egyetemekkel, gazdasági szervezetekkel; nemzetközi
tudományos kapcsolatokat teremt, összhangban az ELGI irányú tevékenységéveI.

-1.3.3.1.1. Radiomelriai Laboratórium

Feladata:
- a fúrásokból, földtani feltárásokból tetszőleges kőzetekből vett minták vizsgálata, illetve a

vonatkozó alapkutatások végzése,
- az Országos Radiometriai Alaphálózat létesítése, fenntartása és fejlesztése,
- a geokémiai kutatások radiometriai vonatkozású feladatai nak megoldása,
- Akkreditált Laboratóriumként részvétel az országos környezetvédelmi, sugárbiztonsági

radiometriai feladatok megoldásában.

-1.3.3.1.2. Kútgeofizikai Metrolágiai Laboratórium

Feladata:
- a mélyfúrási geofizika országos alapetalon rendszerének létrehozása és fenntartása,
- a kútgeofizikai mérések összehasonlíthatóságának biztosítása
- az Országos Mérésügyi Hivatallal együttműködve a lyukgeofizikai mérőeszközök

jellemzőinek meghatározása.
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4.3.3.2. Térképezési Főosztály

Feladata:

- a geoelektromos, elektromágne es, légi geofizikai és távérzékelési kutatások tervezése és
irányítása illetve a geoelektromos, elektromágneses, légi geofizikai és távérzékelési adatok
korszerü feldolgozása és értelmezése,

- erőtérgeofizikai kutatá ok, mérések végzése,
- a különböző geoelektromos, elektromágneses, légi geofizikai és távérzékelési módszerek

folyamatos fejlesztése, nemzetközi fejlődésük rendszeres figyelése és az új eljárásoknak - a
hazai földtani adottságoknak megfelelő - gyakorlati adaptálása,

- az ország területén a földkéreg anyagi, szerkezeti és fejlődéstörténeti sajátosságainak
megismerésére irányuló tudományos kutatás végzése,

- a felszín alatti vizek és tároló képződményeinek vizsgálata, az ország regionális vízkészletei
kutatásának geofizikai megalapozása,

- a nagy kockázattal járó, az ország nyersanyag potenciálját növelő geofizikai kutatások
tervezése és végzése,

- a meglévő geoelektromos, elektromágneses, légi geofizikai és távérzékelési adatok
átvizsgálása, a felhasználhatóság szemszögéből történő értékelése, válogatása, rendszerezése,
tárolása katalogizálása és hozzáférhetővé tétele, illetve korszerű térinformatikai szernléletű,
szakmai adatbázisokba rendezése,

- a geoelektromos, elektromágneses, légi geofizikai és távérzékelési szakmai adatbázisok
kezelése,

- a geoelektromos, elektromágneses és légi geofizikai alaptérképek szerkesztése,
- az Országos Magnetotellurikus Alaphálózat etalon pont(ok) fenntartása és fejlesztése,
- Országos Tell urikus, illetve Légigeofizikai A laptérképek szerkesztése, fej lesztése,
- javaslattétel az MBFH szakhatósági és egyéb szakmai állásfoglalásaihoz, szakvéleményeihez

zük éges vizsgálatokra illetve ezek tervezése végrehajtása,
- a Főosztály tevékenységéhez szükséges számítástechnikai-matematikai feladatok megoldása,

az eredmények publikálása,
- a Főosztály szakterületén a nemzetközi kooperáció elősegítése, - a feladatok ellátásához

szükséges műszerek, számítástechnikai eszközök és térinformatikai rendszerek felügyelete,
üzemeltetése, fejlesztése,

- főosztályi iratkezelés a vonatkozó igazgatói utasításokban foglaltak szerint,
- adatszolgáltatás és tájékoztatás az adatforgalmat koordináló Adatkezelési Főosztállyal

együttműködve, az adatok nyilvánosságára valamint az adatvédelemre vonatkozó hatályos
jogszabályok, valamint az adatkezelés és adatszolgáltatással kapcsolatos igazgatói utasítások
betartásával,

- az alaptevékenység körében, külső megrendelők részére végzett szolgáltatások végzése,
- a főosztály projektvezetői révén közvetlen kapcsolatot tart az a MÁFI-val, illetve a földtani

kutatásban szerepet játszó intézetekkel, egyetemekkel, gazdasági szervezetekkel, nemzetközi
tudományos kapcsolatokat teremt, összhangban az ELGI ilyen irányú tevékenységéveI.
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4.3.3.3. Mérnökgeofizikai Főosztály

Feladata:
- a környezet-, és mérnökgeofizikai kutatások tervezése és irányítása, illetve a környezet-, és

mérnökgeofizikai adatok korszerű feldolgozása és értelmezése,
- a különböző környezet-, és mérnökgeofizikai módszerek folyamatos fejlesztése, nemzetközi

fejlődésük rendszeres figyelése és az új eljárások - a hazai földtani adottságoknak megfelelő
- gyakorlati adaptálása,

- a meglévő környezet-, és mérnökgeofizikai adatok átvizsgálása, a felhasználhatóság
szemszögéből történő értékelése válogatása, rendszerezése, tárolása, katalogizálása és
hozzáférhetővé tétele,

- javaslattétel az MBFH szakhatósági és egyéb szakmai állásfoglalásaihoz, szakvéleményeihez
szükséges vizsgálatokra illetve ezek tervezése, végrehajtása,

- a természeti jelenségek földtani képződményekre gyakorolt hatásainak vizsgálata, a
természetes, valamint az emberi beavatkozással összefüggő felszínmozgások veszélyeinek
országos vizsgálata,

- a külterületi nyomvonal as létesítmények elhelyezéséhez, illetve a települések rendezéséhez
és fejlesztéséhez szükséges vizsgálatok elvégzése illetve szakvélemények elkészítése,

- a Főosztály tevékenységéhez szükséges számítástechnikai-matematikai feladatok megoldása,
- a feladatok ellátásához szükséges műszerek és számítástechnikai eszközök felügyelete,

üzemeltetése, fej lesztése,
- az eredmények publikálása,
- a Főosztály szakterületén a nemzetközi kooperáció elősegítése,
- főosztályi iratkezelés a vonatkozó igazgatói utasításokban foglaltak szerint,
- adatszolgáltatás és tájékoztatás az adatforgalmat koordináló Adatkezelési Főosztállyal

együttműködve, az adatok nyilvánosságára valamint az adatvédelemre vonatkozó hatályos
jogszabályok, valamint az adatkezelés és adatszolgáltatással kapcsolatos igazgatói utasítás
betartásával,

- az alaptevékenység körében, külső megrendelők részére végzett szolgáltatások végzése,
- a főosztály projektvezetői révén közvetlen kapcsolatot tart a MÁFI-val, illetve a földtani

kutatásban szerepet játszó intézetekkel, egyetemekkel, gazdasági szervezetekkel,
nemzetközi tudományos kapcsolatokat teremt, összhangban az ELGI ilyen irányú
tevékenységéveJ.

4.3.3.4. Földfizikai Főosztály

Feladata:
- a gravitációs és földmágneses kutatások tervezése és irányítása illetve a gravitációs és

földmágneses adatok korszerű feldolgozása és értelmezése,
- a különböző gravitációs és földmágneses módszerek folyamatos fejlesztése, nemzetközi

fejlődésüknek rendszeres figyelése és az új eljárásoknak - a hazai földtani adottságoknak
megfelelő - gyakorlati adaptálása,
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- a gravimetriai mérések hazai szabványának kidolgozása és alkalmazása,
- az Országos Gravitációs Alaphálózat fenntartása, rendszeres karbantartása, folyamato

korszerűsítése és a nemzetközi hálózatokhoz kapcsolása, valamint az alappontok aktuáli
nehézséggyorsulási értékeinek katalógusba foglalása,

- a gravitációs és földmágneses bázis adatok átvizsgálása, a felhasználhatóság szernszögéből
történő értékelése, válogatása, rendszerezése, tárolása, katalogizálása és hozzáférhetővé
tétele, illetve korszerű szakmai adatbázisokba rendezése,

- a földfizikai szakmai adatbázis (gravitációs földmágneses bázi adatok, obszervatóriumi és
paleomágneses adatok) kezelése,

- javaslattétel az MBFH szakhatósági és egyéb szakmai állásfoglalásaihoz, szakvéleményeihez
szükséges vizsgálatokra illetve ezek tervezése, végrehajtása,

- az ország területén a földkéreg anyagi, szerkezeti és fej lődéstörténeti sajátosságainak
megismerésére irányuló tudományos kutatás végzése. A földi erőterek és fizikai sajátságok
vizsgálata, a Föld alakjának, belső szerkezetének, valamint dinamikájának jobb megismerése
céljából,

- a nagy kockázattal járó, az ország nyersanyag potenciálját növelő gartvitációs és
földmágneses kutatások végzése,

- geotermikus kutatásokhoz szolgáló módszerek és eszközök fejlesztése,
- speciális földfizikai adatok gyűjtésére és feldolgozására szolgáló műszerek és berendezések

fej lesztése,
- a Főosztály tevékenységéhez szükséges számítástechnikai-matematikai feladatok megoldása,
- az eredmények publikálása,
- a Főosztály szakterületén a nemzetközi kooperáció elősegítése
- főosztályi iratkezelés a vonatkozó igazgatói utasításokban foglaltak szerint,
- adatszolgáltatás és tájékoztatás az adatforgalmat koordináló Adatkezelési Főosztállyal

együttműködve az adatok nyilvánosságára valamint az adatvédelemre vonatkozó hatályos
jogszabályok, valamint az adatkezelés és adatszolgáltatással kapcsolatos igazgatói utasítások
betartásával,

- a Főosztály tevékenységét az illetékes geodéziai szervezetekkel és intézményekkel szoros
kooperációban végzi kapcsolatot tart a hazai és nemzetközi geodéziai valamint katonai
intézményekkel,

- az alaptevékenység körében, külső megrendelők részére végzett szolgáltatások végzése,
- a Főosztály projektvezetői révén közvetlen kapcsolatot tart a MÁFI-val, illetve a földtani

kutatásban szerepet játszó intézetekkel, egyetemekkel gazdasági szervezetekkel,
nemzetközi tudományos kapcsolatokat teremt, összhangban az ELGI ilyen irányú
tevékenységévei .

.J. 3. 3.4. 1. Földmágneses Obszervatórium

Feladata:
- a földmágneses tér időbeli változásainak folyamatos megfigyelése, a rnerest anyag

feldolgozása és adatszolgáltatás a hazai és külföldi felhasználók, valamint a nemzetközi
adatközpontok részére

- kapcsolattartás a szomszédos országok földmágneses obszeratóriumaival,
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- földmágneses alaphálózat fenntartása, karbantartása és rendszeres újramérése a földrnágne es
tér időbeli változása területi eloszlásának vizsgálata céljából, az ionoszféra állapotát kutató
mérések végzése,

- a Föld és a földkörüli térség megismerését célzó bármilyen jellegű ideiglenes vagy
huzamosabb ideig folyó mérési tevékenység számára lehetőség biztosítása.

-1.3.3.-1.2. Gravitációs és Geodinamikai Obszervatórium

Feladata:
- a gravitációs árapály megfigyelése, valamint a földkéreg deformációinak műszeres mérése,
árapály graviméterek kalibrálása,
- a külső és belső erőhatások következtében fellépő felszíni és kéreg deformációk
meghatározása céljából végzett elméleti kutatások mérésekkel történő megalapozá a,
- a módszertani vizsgálatok a műszeres mérések fejlesztése és megbízhatóságuk ellenőrzése
céljából,
- a méréseket befolyásoló közeli és távoli környezeti tényezők (meteorológiai, hidrológiai,
szeizmológiai) hatások tanulmányozása.

4.3.3. -1.3. Paleomágneses Laboratórium

Feladata:
- paleomágneses mintagyűjtés és mérések végzése és az eredmények feldolgozása,
értelmezése,
- kapcsolattartás a környező országok hasonló tevékenységet folytató intézményeivel.

4.3.3.5. Adatkezelési Főosztály

Feladata:
- a meglévő rnélyfúrás-geofizikai adatok átvizsgálása, a felhasználhatóság szemszögéből

történő értékelése, válogatása, rendszerezése, tárolása, katalogizál ása és hozzáférhetővé
tétele, illetve korszerű szakmai adatbázisokba rendezése,

- a rnélyfúrás-geofizikai és a mérnökgeofizikai szondázási szakmai adatbázisok kezelése,
- szeizmikus adatbázis építése, kezelése,
- szeizmikus adathordozókon található adatok korszerűsítése, adatbázis építés,
- adatszolgáltatás és tájékoztatás az MBFH Adattári Osztállyal együttműködve, az adatok

nyilvánosságára valamint az adatvédelem re vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint az
adatkezelés és adatszolgáltatással kapcsolato igazgatói utasítások betartásával,

- az Intézet többi főosztályán folyó adatszolgáltatási és tájékoztatási tevékenység koordinálása
és nyilvántartása,

- az MBFH Földtani és Adattári Főosztállyal a kapcsolat tartása,
- az Intézet központi adatraktárának kezelése az adatok nyilvánosságára, az adatvédelemre

vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával,
- az MBFH által a zakhatósági és egyéb szakmai állásfoglalásaihoz és szakvéleményeihez kért,

az egyes főosztályok által végzendő vizsgálatok körének felmérése, illetve ezek koordinálása,
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- a feladatok ellátásához szükséges mű zerek é számítá technikai eszközök felügyelete,
üzemeltetése, fejle zté e,

- főosztályi iratkezelés a vonatkozó igazgatói utasításokban foglaltak szerint,
- a Főosztály tevékenységéhez szükséges számítá technikai-matematikai feladatok megoldása,
- az eredmények publikálása,
- a Főosztály szakterületén (különösen a geofizikai adatok gyűjtése terén) a hazai és

nemzetközi kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, a kooperáció elősegítése,
- az alaptevékenység körében, külső megrendelők részére végzett szolgáltatások végzése,
- közvetlen kapcsolattartás a MÁFI-val, illetve a földtani kutatásban szerepet játszó

intézetekkel, egyetemekkel, gazdasági szervezetekkel, nemzetközi tudományos kapcsolatok
létesítése, összhangban az ELGI ilyen irányú tevékenységéveI.

4. 4. PROJEKTEK (KUTAT ÁSOK), KÖZSZOLGÁLATI FELADATOK ÉS VEZETÖIK

A projektek (kutatások) egy-egy kutatási feladat megoldására, meghatározott időre létrehozott
tematikus szervezeti elemek, amelyek feladataik befejezése után megszűnnek, új feladat
jelentkezése esetén pedig új projektek jöhetnek létre. Projektek részben belső kezdeményezésre,
részben külső igényeknek megfelelően indíthatók. A projekteket a Pályázati Dokumentációs és
Projektkoordinációs Osztály koordinálja. A projekteket főosztályokhoz a szakmai szempontok
figyelembevételével, a főosztályvezetők véleményének meghallgatásával az igazgató sorolja,
feladataik szakmai és gazdasági végrehajtását a fóosztályvezető ellenőrzi.
A közszolgálati feladatokat az igazgató szakmai szempontok alapján főosztályokhoz, vagy
osztályokhoz sorolja, feladataik szakmai és gazdasági végrehajtását a fóosztályvezető ellenőrzi.
A projekt, illetve a közszolgálati feladat élén a projektvezető áll, aki a tevékenység szakmai,
adminisztratív irányítója. Az igazgató nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A
projektvezetőt kereset-kiegészítés illeti meg. A projektvezetőt megillető kereset-kiegészítés
mértéke az erre vonatkozó megbízásban egyénenként kerül meghatározásra.

4.5. KUTATÓK ÉS NEM TUDOMÁNYOS BESOROLÁSÚ KÖZALKALMAZOTTAK

A kutató az Intézet valamely kutatási projektjében vagy valamely osztályán szakmai feladatokat
végző, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tudományos besorolású szakember. A nem
tudományos besorolású közalkalmazott a projektek, közszolgálati feladatok vagy osztályok
munkájában érdemi feladatokat ellátó munkatárs.
A velük kapcsolatos munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Közvetlen felettese
munkajogilag a fóosztályvezető, szakmai szempontból az osztályvezető, vagy a projektvezető.
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Ill.
IV. M" KÖDÉSI RÉsz

5. AZ INTÉZET MŰKÖDÉSE

A működés részei a vezetés és a tájékoztatás, a helyettesítés a tervezés, a végrehajtás, a
jelentéskészítés, a külső kapcsolatok, a szolgálati út és az utasítások.

5.1. VEZETÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Az általános vezetési feladatok (irányítás, ellenőrzés, értékelés, javaslattétel, stb.) végrehajtásáért
az intézeti szervezeti rendben meghatározott szinteken kinevezett vezetők a felelősek.
Az Intézet belső kétirányú tájékoztatási rendszerét a Szervezeti és Működési Szabályzatban
rögzített szervezeti rend határozza meg. A közvetlen kapcsolatokkal nem rendelkező egységek
közötti tájékoztatás fóruma az IT.
Az Intézet szervezetéről, tevékenységéről az igazgató vagy megbízottja adhat hivatalos
tájékoztatást. Nem hivatalos megkeresés esetén a tájékoztatást adó intézeti alkalmazott az adatok
nyilvánosságára és a szolgálati titokvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásáért tartozik
felelősséggel.

5.2. HELYETTESÍTÉS

A szervezeti egység vezetője mellett működő kinevezett helyettes feladatait és hatáskörét a
vezető - felettesének egyetértésével - határozza meg. Amennyiben kinevezett helyettes nincs, a
vezetői feladatok ellátására a vezető - akadályoztatása esetére és idejére - felettese egyetértésével
helyettest jelöl ki. Vezetők távolléte esetén jogaikat a szervezeti hierarchiában folyamatosan
magasabb beosztású vezető is gyakorolhatja. Intézkedéseiről a helyettesített vezetőt utólag
tájékoztatja. A vezető köteles gondoskodni arról, hogy beosztottjai és az intézettel kapcsolatban
álló intézmények (MBFH, MÁFI) társvezetői kellő időben tudomást szerezzenek a
helyettesítésről.

5.3. KIADMÁNYOZÁS

Az intézeti irányitás során kiadásra kerülő ügyiratokra a kiadmányozás szabályait kell
alkalmazni.
Az intézet igazgatója kiadmányozza:

- az Igazgatói utasítást,
- a irányító szerv részére írt előkészítő anyagot,
- a munkáltatói jogkör gyakorlása során keletkezett iratokat,
- a továbbtanuló dolgozókkal kötött megállapodást,
- a külföldi kiküldetést
- azt az ügyiratot, amelyet kiadmányozás szempontjából magához vont
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5.4. TERVEZÉS

Az ELGI kutatóintézeti jellegből következik, hogy - az Alapító Okiratban előirt feladatainak
megfelelő - kutatási tevékenységét alapvetően egyfelől a tudományterület fejlődese másfelől az
ország teljesítőképessége határozza meg. A két szempont egyezteté e a kutatási program ok
hosszabb és rövidebb időtartamokra vonatkozó megfogalmazásaiban történik. Az ELGI mint
autonóm kutatóintézet saját maga határozza meg kutatási feladattervét. Az intézeti tevékenység
főbb irányait és azok arányát kormányzati stratégiákhoz kapcsolódó többéves koncepciók
határozzák meg. Kialakításuk, főosztályvezetői előterjesztés alapján, az IT feladata. A
koncepciót az igazgató hagyja jóvá.
Az ELGI évente kutatási tervet készít. A terv tartalmazza a kutatási programok, vagyis a
projektek és a közszolgálati feladatok aktuális évi feladatainak leírását, a várható eredményt é a
tervezett ráfordítás igényét.
Minden év október IS-vel kezdődően az Intézet hosszú távú kutatási koncepciója
figyelembevételével a projektvezetők és a tudományos kutatók javaslatai alapján a következő
évre szóló terv készül mely tartalmazza az intézet fő kutatási irányait, javaslatokat a folytatandó
szüneteltetendő, megszűnő vagy újonnan indítandó projektekre, illetve közszolgálati feladatokra,
a végrehajtandó feladatokat, a szükséges dologi kiadásokat és a végrehajtásban résztvevőket. Új
projekt indítását az intézet bármely munkatársa kezdeményezheti azzal, hogy az előírásoknak
megfelelő projekttervet ad le a Pályázati Dokumentációs és Projektkoordinációs Osztályra
(POPO). Az új projekt javaslat elutasítását, projekt megszüntetését illetően az igazgató dönt.
A tervet - a Tudományos Bizottság véleményezése után - a POPO vezetője az IT elé
véleményezésre előterjeszti. Ennek figyelembe vételévei kialakított tervet az igazgató hagyja
jóvá. Ennek határideje december 3). Az igazgatói jóváhagyást követően a tervet benyújtják az
MBFH-hoz; a terv az MBFH elnökének jóváhagyásával lép érvénybe.

5.5. VÉGREHAJTÁS, JELENTÉSKÉSZÍTÉS, BESZÁMOL TAT ÁS

Az intézeti éves terv végrehajtásáért az Intézet igazgatója, végrehajtásának ellenőrzéséért a
POPO vezetője a projekt éves tervének végrehajtásáért a projekt vezetője felelős.
Az intézeti terv végrehajtásáról a projektvezetőknek évente legalább két alkalommal (év közben
és év végén) kell nyilvános beszámolókon számot adniuk. A beszámolókat a POPO vezetője
szervezi meg, az igazgató bonyolítja le és értékeli. A beszámolókról és az értékelésről
jegyzőkönyv készül.

Minden projektvezető éves szakmai jelentést ad le december IS-ig a POPO-ra, amely felelős
azért hogy a jelentés egy példánya december 31-ig az Magyar Állami Földtani, Geofizikai és
Bányászati Adattárba kerüljön. E jelentés tartalmazza a tárgyévben végrehajtott feladatok pontos
leírását, a mérési eredményeket helyszínrajzot és minden fontos adatot, ami a kutatás
folytatásához szükséges. A jelentéseknek ezen kívül tartalmazniuk kell a tervezett feladatoktói
való esetleges eltéréseket és ezeknek indokait, valamint a pénzügyi teljesítés legfontosabb
mutatóit. A jelenté ek formai és tartalmi előírásait igazgatói utasítás szabályozza.
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Az éves jelentésen túl a projektek éve munkájáról a projektvezetők egy rövid összefoglaló
jellegű rnűködési jelentést is készítenek amely tartalmazza a projekt szakmai eredményeit, az
eredeti tervtől való esetleges eltérés indokait és a pénzügyi teljesítés adatait. A működési
jelentések leadásának határideje a következő év január IS-e. A projektek rnűködési jelentéseiből
a PDPO vezetője összeállít ja az Intézet éves Működési Jelentését, amit az igazgató jóváhagyása
után január 31-ig.
A kutatási projektekről lezárásukkor a projektvezető részletes írásos jelentést készít. A
projektzáró jelentések formai és tartalmi előírásait igazgatói utasítás szabályozza. A jelentéseket
a Pályázati Dokumentációs és Projektkoordináció Osztály megfelelő szakemberrel lektoráltatja,
majd azt a jelentés elfogadása után az Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati
Adattárba adja le.
A jelentések formai előírásainak betartásáért az illetékes vezető, a szakmai tartalomért a jelentés
szerzői felelősek.

5.6. KÜLSÖ KAPCSOLATOK

A külső kapcsolatok egyrészt a tudományos együttműködést és ez által a szakmai színvonal
emelését, másrészt az anyagi források bővítését szolgálják.
A külső kapcsolatok szervezése és kiépítése intézeti szinten az igazgató és az igazgatóhelyettes,
az egyes szakterületeken pedig az illetékes főosztályvezetők feladata, az utóbbi esetben is az
igazgató előzetes egyetértésével, majd jóváhagyásával. Az egy- és többéves tervek alapján
történő tudományos együttműködéseket az igazgató hagyja jóvá.

5.7. SZOLGÁLATI ÚT, UTASÍTÁSOK

A szolgálati utat az 1. ábrán az intézeti egységeket összekötő folyamatos vonal jelzi. Ez egyben
az utasítások kiadásának jogosultságát is meghatározza. Az igazgató az Intézet valamennyi
alkalmazott jának közvetlenül is adhat utasítást, a szolgálati útban érintettek tájékoztatása mellett.
A közvetlen felettes személyére vonatkozó panasz benyújtása esetén a szolgálati út betartása nem
kötelező.
Az utasítások kiadása történhet szóban vagy írásban, de az érintett kívánságára a szóbeli utasítást
írásban meg kell erősíteni.
Az Intézet aláírási, láttamozási, illetve utalványozási rendjét az Ügyrend illetve a vonatkozó
Igazgatói Utasítások szabályozzák.
Az Intézet rnűködését szabályozó Igazgató Utasítások kiadása az igazgató joga és kötelessége.

6. MUNKAJOGI KÉRDÉSEK

A munkajogi kérdések körébe az alkalmazotti és munkáltatói jogok és kötelességek, valamint a
kinevezések tartoznak.
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6.1. AZ 1 TÉZETI KÖZALKALMAZOTTAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A közalkalmazottak munkaviszonnyal és munkavégzéssel kapcsolatos általános kötelezettségeit
és jogait illetően az 1992. évi XXII. törvény (A Munka Törvénykönyvéről) és a kapcsolódó
jogszabályok, az 1992. évi XXXIII. törvény (A közalkalmazottak jogállásáról), a 49/1993. (Ill.
26.) Korm. számú rendelet és a kapcsolódó jogszabályok, valamint a Kollektív Szerződésben
foglaltak az irányadók.

6.2. MUNKÁLTA TÓI JOGOK

Az Intézetben a munkáltatói jogokat általánosan az Intézet igazgatója, mint egyszemélyi felelős
vezető gyakorolja. Ez kiterjed a jogszabályokban megfogalmazottak teljes körére, különösen
munkaviszony létesítése, kinevezés, megbízás, felmentés, besorolás és előléptetés, az évi rendes
szabadság kiadása, rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezése, munkaidőn kívüli
munkavégzés, túlmunka elrendelése, tanulmányi szerződés kötése, valamint fegyelmi eljárás
megindítása és lefolytatása körére. A főosztályvezető alá tartozó munkatársak munkaköri leírása
és a belföldi kiküldetésének elrendelése vonatkozásában a munkáltatói jogot az igazgató a
főosztályvezetőkre átruházta.

6.3. KI EVEZÉSEK

A kinevezési jog gyakorlója az igazgató.

Vezetői munkakör pályázat útján, az igazgatóhelyettesi és fóosztályvezetői munkakör csak
nyilvános pályázat útján tölthető be. A kinevezés határozott időre, legfeljebb 5 évre szólhat. Az
osztályok és projektek vezetőit - a munkakör intézeti meghirdetését követően - a szakmailag
illetékes főosztályvezető véleményének meghallgatása után az igazgató bízza meg.

7. MUNKA VÉDELEM, TŰZVÉDELEM, SUGÁRVÉDELEM,
ADATVÉDELEM

Az intézeti munkavédelem tüzrendészet, valamint sugárvédelem, illetve az adatvédelem
kérdéseit jogszabályok, illetve intézeti szabályzatok rögzítik.

8. ÉRDEKEGYEZTETÉS

Az Intézet vezetői együttműködnek az érdekvédelmi érdekképviseleti szervekkel azokat
rendszeresen tájékoztatják támaszkodnak észrevételeikre és javaslataikra.
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8.1. ÉRDEKVÉDELMI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS FÓRUMOK

Az intézeti dolgozók érdekvédelmi szervezetei a szakszervezetek, érdekképviseleti szervük a
Közalkalmazotti Tanács.

8.1.1. Sza kszervezetek

A munkavállalók érdekvédelmi szervezetei, céljuk és feladatuk a munkavállalók
munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek védelme a munkáltató illetve az állami szervek előtt. A
szakszervezetek és az Intézet viszonyát a vonatkozó jogszabályok szabályozzák.

8.1.2. Közalkalmazotti Tanács

A Közalkalmazotti Tanács a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény
előírásai szerint az Intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közössége
nevében az általuk közvetlenül választott, részvételi jogokat gyakorló testület. Tevékenységét a
Kozalkalmazotti Szabályzat és saját Ügyrendje szabályozza.

8.1.3. Érdekegyeztető Fórum

Vitás esetekben az igazgató és az Intézetben működő szakszervezetek vezetőinek közvetlen
egyeztető fóruma. Feladata az Intézet alkalmazottainak munkaviszonyával kapc olatos érdekek
egyeztetése és az ezt érintő vitás kérdésekben megállapodások kötése.
Bármely fél kezdeményezésére összehívható.

8.2. AZ ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKKÉPVISELET FÖ DOKUMENTUMAI

Az érdekvédelem/érdekegyeztetés két fó dokumentuma a Kollektív Szerződés és a
Közalkalmazotti Szabályzat.

8.2.1. Kollektív Szerződés

A munkaviszonyból származó jogokat és kötelességeket, ezek gyakorlásának és teljesítésének
módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét és a szerződő felek közötti kapcsolatrendszert a
Kollektív Szerződés (KSz) szabályozza. Kitér minden olyan kérdésre, amelyet a vonatkozó
jogszabályok a KSz keretén belül rendelnek meghatározni.

8.2.2. Közalkalmazotti Szabályzat

A dolgozók közösségének részvételét a vezetésben, valamint a Közalkalmazotti Tanács
tevékenységének részleteit a Közalkalmazotti zabályzat szabályozza.
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9. AZ INTÉZET MŰKÖDÉSE

Az ELGI önállóan működő költségvetési szerv; alaptevékenysége alapján kutatóintézet.
Az ELGI pénzügyi-gazdasági feladataival kapcsolatos tevékenységet a MBFH látja el.

9.1. AZ I TÉZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI RE DJE

Az Intézet éves költségvetési javaslatának összeállításához a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
határozza meg a pénzügyi keretszámokat és a tervezett létszámot. Az Intézet költségvetési
beszámolóját az MBFH Gazdasági Főosztály állítja össze, és az Intézet igazgatója hagyja jóvá.
Az ELGI üzemeltetési előirányzatait az MBFH költségvetése tartalmazza. A szóban forgó
előirányzat felhasználása a munkamegosztási megállapodás alapján történik.

9.2. BÉR ÉS MU KAERŐ

Az Intézet a részére jóváhagyott bér- és létszám-előirányzattal önállóan rendelkezik.

9. 3. I TÉZET (RÉSZ)TULAJDO BAN LÉVŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Az Intézet (rész)tulajdonában gazdasági társaságok nincsenek.

Jelen SZMSZ az aláírá t követő napon lép hatályba. Ugyanakkor hatályát veszti az 1997.
december 15-én hatályba lépett SZMSZ.
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A Magyar Al/ami Eötvös Loránd Geofizikai intézet Szervezeti és Műkodési Szabályzatának 1. számú mel/éklete

A SZABÁLYTALA SÁGOK KEZELESEl EK ELJARASRE OJE A MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS
LoRÁ O GEOFIZIKAli TÉZETBE

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19) Korm. rendeletnek megfelelően.
a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetnél a szabálytalanságok kezelé ének
eljárásrendjét az alábbiak szerint határozzuk meg.

1.A szabálytalanság fogalma

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás szabályzat stb.)
való eltérést jelent, amely az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás
bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes
műveletekben előfordulhat.

A szabálytalanság fogalomkörébe a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a
fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó
cselekmények egyaránt beletartoznak.

Ala pesetei:
• a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés,

szándékosan okozott szabálytalan ki fizetés stb.);
• a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből hanyag magatartásból,

helytelenül vezetett nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság).

A szabálytalanságok megelőzésévei kapcsolatosan az Intézet igazgatójának felelőssége,
hogy:

• ajogszabályoknak megfelelő szabályzatok, utasítások alapján működjön a szervezet;
• a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel;
• szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék a szabálytalanság korrigálásra

kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:

• hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások
sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához
(megelőzés);

• keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérü lése, megsértése esetén a megfelelő állapot
helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.

A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések
meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített
nyilvántartása) az Intézet igazgatójának a feladata, amely feladatot a kialakított munkaköri,
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hatásköri, felelős égi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egye szervezeti
egységek vezetőire átruházhatja.

2. A szabálytalanságok megelőzése

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az
Intézet igazgatójának felelőssége. Ez a kötelezettség a szervezeti struktúrában meghatározott
egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán
keresztül valósul meg.

Az intézményi szabályozottságot az SZMSZ, a Kollektív Szerződés, ELGI Igazgatói
utasítások, illetve szabályzatok testesítik meg. A munkavállalók konkrét feladatát, hatáskörét,
felelősségét, beszámoltathatóságát az ZMSZ, a Kollektív Szerződés és a tevékenységi
leírások tartalmazzák, a munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak
rnegfelelően kell teljesíteniük.

Az Intézet működési folyamatainak szabályozása ellenőrzése, azonosíthatósága és
nyomon követhetősége érdekében MSZ ElO 900 I Minőségirányítási rendszert működtet.
A rninőségirányítási rendszer fontos eleme a rnűködési folyamatok szabályozása, a folyamatok
megfelelősségének és hatékonyságának mérése, az elégedettség mérése, a nem megfelelő
termék kezelése, a reklamációkezelés, a helyesbítő tevékenység valamint visszacsatolás a
folyamatokhoz és a teljes rendszer időszakos belső és külső auditálása (ellenőrzése).

3. A szabálytalanságok észlelése

A szabálytalanságok észlelése történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.
• Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, köteles

értesíteni a szervezeti egység vezetőjét.
• Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető

felettesét, annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie.
• Ha az értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti az

Intézet igazgatóját.

Az Intézet igazgatójának - érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjének -
kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról illetve indokolt esetben a
szükséges eljárások megindításáról.

• Az Intézet igazgatója észleli a szabálytalanságot.

Az Intézet igazgatójának illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a
feladat, hatáskör és felelősségi rendnek rnegfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság
korrigálására, megszüntetésére.

• Az Intézet belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot.

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a
193/2003. (Xl. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.

• Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot.
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A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési
jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző
szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el. A szabálytalanságra
vonatkozó megállapítások alapján az Intézetnek intézkedési tervet kell kidolgozni.

• A minőségirányítási audit tárja fel a szabálytalanságot.

A minőségirányítási kézikönyvben foglaltak szerint kell eljárni.

4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása

a) Az Intézet igazgatója felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések
meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy
megalapozottság esetén az illetékes szerva megfelelő eljárásokat megindítsa.

b) Az Intézet igazgatója vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására, olyan esetekben,
mely nem tartozik az a) pont alá (fegyelmi). A vizsgálatban való részvételre belső
munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet a munkajogi szabályok
betartásával. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre akkor
kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy
a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem
elég a rendelkezésre álló információ.

5. Az egyes eljárások és jogszabályi hátterük

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint
bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti -
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény
büntetés kiszabását rendeli.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdése
kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a
törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be. 171. § (2)
bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott
bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati
hatóságnál kell megtenni.

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a
jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény,
kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek
elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része
foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy
szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy
észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja,
hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól,
ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési
eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi lll. törvény rendelkezései
(elsősorban a XXIII. fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból
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származó perek) az irányadók. Kártéríté i felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), megfelelő rendelkezései.

Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Kjt. és a ELGI Kollektív
Szerződésében foglaltak az irányadók.

Az eljárások során az alábbi jogszabályok i alkalmazandók: 1992. évi XXXVIIl.
törvény az állarnháztartásról, a 292/2009 (XII.I9) Korm. rendelet az államháztartás működési
rendjéről, a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, s
249/2000. (XI1.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.

6. Az Intézet igazgatójának illetve a szervezeti egység vezetőjének feladata a
szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése során:

• nyomon követik az elrendelt vizsgálatokat a meghozott döntések, illetve a megindított
eljárások helyzetét;

• figyelemmel kísérik az általuk és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;
• a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további "szabálytalanság-lehetőségeket"

beazonosítják, információt szolgáltatnak a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak
folyamatban lévő ellenőrzéseit.

7. Az Intézet igazgatójának illetve a szervezeti egység vezetőjének feladata a
szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során:

• gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok
nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről;

• nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;

8. Jelentési kötelezettségek

Az Intézet igazgatójának az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső és
külső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek
megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól
az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.
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A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet zervezeti és Működési zabályzatának 2. számú melléklete

A 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feltételek alapján
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet
tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott eljárási szabályok szerint a
közszolgálatban álló személyek vagyonnyilatkozatot tesznek.

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett
az a közalkalmazottként közszolgálatban álló személy, aki javaslattételre döntésre, vagy
ellenőrzésre jogosult:

a)közbeszerzési eljárás során,
b)feladatai ellátása során költségvetési és egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami

vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű
előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében,

c)jogszabály alapján "C' típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésre köteles fontos és bizalmas
munkakört betöltő közszolgálatban álló személy.

Intézetünkben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek a következő munkakörökhöz
kapcsolódnak:

• igazgató
• igazgató helyettes
• fóosztál yvezető

A törvény rendelkezései mellett a 1 / 2008 számú igazgatói utasítással hatályba léptetett
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség rendjéről szóló szabályzat az irányadó.

Dr. Fanesik Tamás
igazgató
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A Magyar Al/ami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Szervezeti és Miíködési Szabályzatának 1. számú fűggeléke

ELGI HATÁLYOS IGAZGATÓi UTASíTÁSOK LISTÁJA

Száma Címe
Nyilvántartásba

Megjegyzés
vétel dátuma

1/1996 19. körlev. (szabadságok kiadásáról az év 1996. nov. 1.
végéig)

1/98 Ig. körlev. (eljárás betörés észlelésekor) 1998.január 15.

1/99 Ig. körlev. (dologi keretek felhaszn.) 1999. máj. 17.

1/99 Ig. utasítás (rnunkavállalók részére nyújtható 1999. okt. 7.
szolgáltatás engedélyezéséről)

2/99 Ig. körlev. SZEM lapok vezetése. 1999.okt.13.

1/2000 Ig. utasítás (szerződés készítés szabályozása, 2000. július 4.
szerződés minta)

3/2001 19. utasítás (Kalibrálások elvégzése, az 2001. aug. 13.
eredmények rögzítése)

4/01 Ig. utasítás az állami kezelésű geofizikai 2001. szept. 28.
adatok kezelésének, szolgáltatásának, belső
felhasználásának szabályozása az ELGI-ben

1/2003 Ig. utasítás alaptevékenység körében 2003. március 7.
nyújtott szolgáltatások keretében kiadott
bármilyen szerződés, az egymillió forintnál
nagyobb összegű árajánlatok, illetve azokhoz
tartozó jelentések kezeléséről

212003 Ig. körlevél az intézet számítógép parkjának 2003. május 15.
hardver és szofver nyilvántartásáról

4/2003 19. utasítás a terepi munkák megkezdése 2003. november 07.
előtt végzendő engedélyeztetési bejelentési
kötelezettségekről

5/2003 19. utasítás a terepi geodéziai munkák 2003. november 07.
technológiai követelményeiről

3/2004 19. utasítás új intézeti céges levélpapírok 2004. április 07.
használatáról

4/2004 19. utasítás az Intézeti pályázatok 2004. április 23
nyilvántartásáról

5N2004 igazgatói utasítás belső ellenőrzési rendszer 2004. június 24.
és kézikönyv alkalmazásáról. Fariesik

6/2004 Iazgatói utasítás az Intézetben készülő 2004. június Ol
jelentések formai és tartalmi előírásairól

812004 Körlevél, További közalkalmazotti 2004 szept. 23.
jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb Fariesik
jogviszony keretében történő munkavégzés

9/2004 Igazgatói utasítás a Magyar Allami Eötvös 2004. december
Loránd Geofizikai Intézet teljesítménymérési
rendszerének kialakításáról és bevezetéséről

1/2005 Igazgatói utasítás a telefonköltségek 2005. március Ol.
csökkentéséről, a mobil telefonok beszerzéséről,
használatáról
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112005 Igazgatói körlevél Telefonok, Menetlevelek, 2005. március 10.
Tevékenység-indítás

IN2005 Igazgatói utasítás Munkavédelmi Szabályzat 2005. március 16.
3/A./2005 Az ELG! FEUVE rendszer bevezetése 2005. április 30.
512005 Igazgatói körlevél könyvbeszerzésről, a 2005. július 25. Hatályos a 8/2005 sz. ig.

könvvtár ellátásáról utsts. szerinti módosítással
13/2005 Igazgatói utasítás az ELGI által kezelt 2005. november 30.

állami geofizikai adatok szolgáltatásáról, ilyen
szolgáltatásra történő kötelezettsézvállalásról.

14/2005 Igazgatói utasítás a szellemi alkotások 2005. december 16.
védelméről és a szellemi tulajdon kezelésének
szabályozásáról

212006 Igazgatói utasítás az aláírási jogok 2006. március 16.
felfüggesztéséről

112007 Elosztási lista és felhasználási nyilatkozat az 2007. január 23.
"SGS rendszertanúsítási jelképek szabályai" c.
dokumentumról.

2/2007 Igazgatói körlevél; parkolóhelyek beosztása 2007. november 26.
a központi épület udvarain.

9/2007 Igazgatói utasítás, Tallér utcai telephely 2007. augusztus 24.
parkolási rendje

1/2008 Igazgatói körlevél, Belépés, benntartóz- 2008. április 30.
kodás, parkolás

1/2008 Igazgatói utasítás, ELGI 2008. június 10.
vagyonnyilatkozattételi zabályzat

112008 Igazgatói utasítás, ELGI 2008. június 27.
vagyonnyi latkozattétel i szabályzat, kitöltési
útmutató

1/2008 Melléklet az ELGI vagyonnyilatkozat-téreli 2008.június 27.
szabályzathoz, vagyonny ilatkezat-tétel re
kötelezett munkakörök

2/2008 Igazgatói körlevél, ELGI 2008. június 27.
vagyonnyi latkozattétel i mellékletének
(vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett
munkakörök) visszavonása, érvényes kiadása.

3/2008 Ig körlevél Többletmunka igazolása 2008. december 22.

312008 19.utasítás Gazdasági ügyintézés rendje 2008. november 20.

4/2008 Ig. utasítás, Minden irat iktatásáról 2008. november 28.
1/2009 Igazgatói utasítás az ELGI jelentésadási 2009. február 06.

kötelezettségéről
212009 Igazgatói körlevél, Könyvtári beszerzés ek, 2009. február 16.

.... ,Publikációk leadása a könvvtárba
2/2009 19utasítás Közbeszerzési szabályzat 2009. március 31.
3/2009 19 utasítás Munkaidőnyilvántartás 2009. június 15.
4/2009 19 utasítás Iratkezelési Szabályzat 2009. július 08.
5/2009 Ig utasítás Gvakornoki Szabályzat 2009. július 20.
8/2009 Ig utasítás Tűzvédelmi Szabályzat 2009. október 20.
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912009 19. utasítás Ajánlat, zerződés, megbízás. 2009. december 10.
visszaigazolás, pályázat, termék (jelentés,
szakvélemény, térkép, szolgáltatás, stb.)
kiadásáról

112010 19. utasítás Dohányzásra kijelölt helyek 2010.január Ol.
1/2010 19. körlevél Intézeti munkavédelmi 20 IO.május 12.

képviselő választása
2/2010 19. utasítás Belföldi és külföldi kiküldetések 2010. március Ol.

Szabályzata
3/2010 19 utasítás Intézeti pályázati rendszer 2010. március 11

működési szabályzata
412010 Ig. utasitás Munkahelyi Sugárvédelmi

Szabályzat
512010 Beszerzések lebonyolítása 2010. június 22.
6/2010 Vendégház igénybevétele 2010. június 22.
7/2010 Reprezentációs Kiadások felosztása, és azok 2010. július 02

teljesítésének elszámolásának szabálya
212010 ig Hivatalos és szakmai levelezés 2010. augusztus 23.

körlevél
3/2010 ig Evvégi Munkaszüneti napok 2010. október 18.

Körlevél
812010 ig Munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2010. decemer 02.

utasítás
912010 ig Adat- és titokvédelmi Szabályzat 201 O.december 23

utasítás
1/2011 ig Helyiségek berendezések használata 2011.01.25

utasítás
212011 ig Kisellátmányos elszámolás 2011.01.25

utasítás
312011 ig Bent tartózkodás 2011.01.31

utasítás
1/2011 ig Konferenciaterem lefoglalása 2011.01.31

körlevél
412011 ig Gépjármű Szabályzat 2011.02.23

utasítás
512011 ig Gépjármű Szabályzat módosítása 2011.02.24

utasítás
1/2011 Munkavédelmi Képviselő Választás 2011.03.25

Körlevél
6/2011 Informatikai Szabályzat 2011.03.25

Igazgatói
utasítás

Az MBFH által kiadott az ELGI-re is érvényes (megtalálható a Sambapc/public/Szabalyzatok
kön yvtárban):

• A kötelezettségvállalás az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítés rendjének
szabályzata

• Eszközök és források értékelési szabályzata
• Az eszközök és források leltározási, leltárkészítési szabályzata,
• A feleslege vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata.
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• Számviteli politika,
• Pénzkezelési szabályzat,
• Számlarend,
• Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi szabályzata

igazgatói utasítás nélkül kiadva (Id. a Sambapc/public/Szabalyzatok könyvtár).
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