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A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából területi bizottságokat hoz létre és tart fenn, amelyek az MTA Alapszabályban és az Akadémiai ügyrendben foglaltaknak megfelelően szervezi a köztestület regionális működését.

1. A MAB alapítása, adatai

1.1.

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága (a továbbiakban MAB) az Elnökségének
4/1979. (AK.4.) számú határozatával létesült, és az MTA Alapszabályában és Ügyrendjében foglaltak szerint működik. Szervezetének és működésének részletes szabályait Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A szabályzatot és módosításait a MAB határozatképes ülésén (a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van) a
MAB a jelen levők kétharmados szótöbbséggel fogadja el.

1.2.

A MAB működési területe: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye.

1.3.

Neve: Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága
Rövidített neve: MAB
Elnevezés angol nyelven: The Regional Committee of the Hungarian Academy of
Sciences at Miskolc

1.4.

Székhelye: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.

1.5.

A MAB vezetője az elnök, akit a MAB tagjai a Bizottság hazai (az MTA levelező és
rendes tagja) akadémikus tagjai közül három éves időtartamra választanak. Az elnök
megbízatásának lejártával, egy alkalommal újraválasztható.

1.6.

A MAB hivatali szervezete az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága Miskolci Területi Bizottság Titkársága.
Rövidítve: MTA TABT MAB Titkárság (továbbiakban: Titkárság)
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2. A MAB feladatai

A MAB tudományszervezési közfeladatai illetékességi területein a következők:
2.1.

Figyelemmel kíséri és segíti az ott folyó tudományos tevékenységet. Kiemelt szerepe
van az új tudományos eredményeknek a társadalom számára történő közvetítésében, a
régió tudományos életének szervezésében, a régió tudománypolitikai stratégiájának
kidolgozásában.

2.2.

Számon tartja a tudományos kutatóhelyeket, egyetemi, főiskolai és más tudományos
műhelyeket, továbbá az azokon kívül működő kutatókat. Kapcsolatot épít a határon túli magyar tudományos műhelyekkel és kutatókkal (illetékességi területe: Szlovákia),
támogatja a határon túli magyar tudományosságot. Tevékenységébe bevonja a régiója
szerinti külső köztestületi tagokat és azokat, akiknek kutatási témája kapcsolódik a régióhoz.

2.3.

Támogatja a tudományos kutatókat, a tudományos utánpótlás nevelését, pályázatokat
írhat ki, és díjjal jutalmazhatja a legjobb pályamunkák szerzőit. Helyet biztosít Ph.D
védésekhez, konferenciákhoz.

2.4.

Tudományos munkákat jelentet meg tevékenysége köréből. Könyvkiadásra javaslatot
tesz az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának a tudományterületileg illetékes
tudományos osztály kiadási tervének keretében.

2.5.

Szakbizottságokat és azokon belül munkabizottságokat hoz létre, amelyek tudományos
üléseket szerveznek. A MAB tudományos programjának vagy konferenciájának kell
tekinteni a MAB, a MAB Elnökség, a MAB szakbizottságai és azok munkabizottságai
közreműködésével meghirdetett programokat és konferenciákat.

2.6.

Bizottságai révén kapcsolatot épít ki és tart fenn a tudományos osztályokkal és azok
tudományos bizottságaival.

2.7.

Lehetőséget teremt arra, hogy a tudomány művelői kifejtsék szakmai véleményüket
helyi és országos jelentőségű tudományos kérdésekben, részt vegyenek az akadémiai
döntések, vélemények kialakításában, érvényesítésében.

2.8.

A tudósok és a tudomány iránt érdeklődő emberek személyes kapcsolatainak megteremtése, elmélyítése érdekében klubot működtet tudományos, kulturális és közéleti
kérdések kötetlen megvitatására. A klub elnöke évente köteles a klub munkájáról beszámolni a MAB ülésén.
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2.9.

Feladatai ellátásához szükséges anyagi feltételek javítására alapítványt működtet „A
Tudomány Támogatásáért Észak-Magyarországon” névvel.

2.10. Kiemelt szerepet szán régiója felsőoktatási intézményeivel, megyei és városi önkormányzataival, a megyei kamarákkal és a regionális fejlesztési tanácsokkal való
együttműködésnek. Kapcsolatot épít a régió közoktatási intézményeivel.
2.11. A tudományos eredmények gazdasági hasznosulásának elősegítése érdekében kapcsolatot tart a régió gazdasági szereplőivel:
 új tudományos eredmények közvetítése a társadalom felé, a régiók tudományos
életének szervezése, tudománypolitikai stratégiák kidolgozása;
 a határ menti nemzetközi interregionális együttműködés, a tudományos eredmények gazdasági hasznosulásának elősegítése érdekében a gazdasági szereplőkkel
való kapcsolattartás;
 közreműködik a régióban dolgozó kutatócsoportok K+F tevékenységének, hasznosításra váró eredményeinek és szabad kutatási kapacitásainak bemutatásában;




közreműködik a gazdasági vállalkozások K+F igényeinek közvetítésében a kutatóhelyek felé, a regionális innovációs partnerközvetítésben, a hazai és nemzetközi
pályázati együttműködések elősegítésében;
megkeresés esetén a szakbizottságok, és azok munkabizottságainak illetve ad hoc
bizottságok bevonásával véleményt nyilvánít működési területének fejlesztési kérdéseiben.

2.12. Elősegíti kapcsolatok létesítését a terület kutatói között, lehetőségeket teremt egymás
munkájának megismerésére.
2.13. A MAB éves munkájáról írásos összefoglalást készít az MTA rendes közgyűlése
számára.
2.14 Az MTA elnökének felkérésére, a felkérésben meghatározott szempontok alapján a
MAB rövid elemzést készít az MTA által a Kormány számára benyújtandó éves tájékoztatóhoz.
2.15. A MAB az MTA elnökének felkérésére, a felkérésben meghatározott szempontok
alapján összeállított szakmai anyaggal segíti az MTA elnöke által kétévenként az Országgyűlés elé terjesztendő jelentés elkészítését.
2.16. Kitüntetéseket alapít, melyet évente ad át a Magyar Tudomány Ünnepe keretében a
MAB központi megnyitóján illetőleg a MAB Köztestületi Közgyűlésén. (Az aktuális
díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza).
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3. A MAB szervezeti felépítése

3.1.

Testületi szervek:
 MAB
 MAB Elnöksége
 MAB Köztestület
 MAB Köztestület Közgyűlése
 Klubtanács

3.2.

Munkaszervezetek:
 szakbizottságok és elnöksége
 munkabizottságok
 alkalmi bizottságok
 területi MAB Klubok

A szabályzatban rögzített választás –kivéve a MAB Elnökségének megválasztása (MAB elnöke, alelnökök, tudományos titkár, klubtanács elnök) megválasztása− elektronikus úton is lebonyolítható.
4. A testületi szervek létrehozása, feladat-, és hatáskörük

4.1.

MAB

A MAB a MAB Köztestület legfelső határozatokat hozó testülete.
4.1.1. A MAB tagjai:
 - a területen működő hazai akadémikusok és a nem akadémikus MTA közgyűlési képviselők.
 megyei küldöttek, a szakbizottságok elnökei, a határon túli a MAB-hoz tartozó MTA
külső tagok
 tisztségükbe való megválasztásukkal – tisztségük idejére – a MAB alelnökei, tudományos titkára, a MAB Klubtanács elnöke
 MAB területén működő kettő felsőoktatási intézmény vezetője (Miskolci Egyetem,
Eszterházy Károly Egyetem)
 a „Tudomány Támogatásáért Észak-Magyarországon” alapítvány kuratóriumának elnöke.
A MAB tagja csak MTA köztestületi tag lehet. Minden tagot egy szavazati jog illet
meg.
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A MAB munkájában −az MTA Alapszabályának 45. § (4) bekezdése alapján− meghívottként, tanácskozási joggal más személyek is részt vehetnek.
4.1.2. A MAB választott tagjainak mandátuma három éves időtartamra szól. Az új akadémiai
ciklusra történő választással a régi tagsági megbízatások megszűnnek.
4.1.3. A MAB a hazai akadémikus tagjai közül – titkos szavazással - háromévi időtartamra
elnököt választ. Az elnök egy alkalommal újraválasztható.
Az elnököt választó MAB ülést a korelnök akadémikus vezeti le. A választás lebonyolítását a MAB által választott ad hoc Szavazási Bizottság intézi. A Szavazási Bizottság
három tagját - az Elnökség előzetes egyetértésével - a MAB elnöke jelöli ki, a MAB
tagjai közül. A MAB tagjainak, az elnök személyére vagy az elnök újraválasztására
vonatkozó, javaslatát a Szavazási Bizottság gyűjti össze és ennek megfelelően összeállítja a szavazó lapokat. A javaslattétel titkosan történik.
Az elnök megválasztásához a MAB összes tagjának többségi „igen” szavazat szükséges. A szavazás során tartózkodni nem lehet. A szavazás után az új (vagy újraválasztott) elnök átveszi a MAB ülés vezetését.
4.1.4. A MAB – a MAB elnökének a személyekre vonatkozó javaslata alapján - háromévi
időtartamra, titkos szavazással, szótöbbséggel (a jelen levő tagok 50%+1 szavazattal)
három megyei alelnököt, tudományos titkárt és Klubtanács elnököt választ. A szavazás
során tartózkodni nem lehet. Megválasztottnak az tekintendő, akire a határozatképes
ülésen jelenlévő MAB tagok több mint a fele „igen”-nel szavazott.
A választások eredményéről a MAB elnöke írásban tájékoztatja az Akadémia elnökét.
4.1.5. A MAB döntési, véleményezési és javaslattételi joggal felruházott testületi szerv.
A MAB (át nem ruházható) döntési jogkörébe tartozik:
 a MAB Szervezeti és Működési Szabályzatának −a MAB határozatképes ülésén
(50%+1) jelen lévő tagjainak kétharmados szótöbbségével történő− elfogadása,
módosítása;
 a MAB elnökének, alelnökeinek, tudományos titkárának, a Klubtanács elnökének
megválasztása;
 szakbizottság, munkabizottságok, alkalmi bizottságok megalakulásának jóváhagyása, megszüntetése;
 MAB-Klub létrehozása, megszüntetése;
 a MAB éves munkatervének meghatározása, elfogadása;
 pályázat kiírása kutatási feladatok megoldására;
 mindazok az ügyek, amelyeket az elnök az ülés elé terjeszt;
 a MAB éves összefoglalójának elfogadása.
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A MAB véleményt nyilvánít:
 olyan tudományos vonatkozású ügyekben, melyekben állami, önkormányzati,
tudományos, oktatási, kulturális, gazdasági, társadalmi vagy egyéb szervek és
intézmények megkeresik, és amelyekben a rendelkezésre álló szellemi erőforrások figyelembevételével szakmailag megalapozott véleménynyilvánításra
magát illetékesnek tartja;
 a MAB által a területi, állami és társadalmi szervekkel, intézményekkel tervezett együttműködési megállapodásokról;
 minden olyan kérdésben, amelyben az akadémiai szervek, a MAB elnöke és a
szakbizottságok a MAB véleményét kérik.
A MAB javaslatot tehet és döntést hozhat a feladatkörébe tartozó vagy azt érintő bármely tudományos és szervezeti kérdésben.
4.1.6. A MAB szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A MAB üléseit a MAB
elnöke hívja össze és vezeti le. A MAB ülésen elhangzottakról hangfelvétel készül.
Minden napirend megvitatása után az ülés levezetője összefoglalja a MAB kialakult
állásfoglalását. A MAB állásfoglalását, véleményét tartalmazó határozatot az ülést
követően legfeljebb 8 munkanappal a MAB Titkárság vezetőjének írásba kell foglalnia. Az elnök és a tudományos titkár által aláírt anyag a MAB tagjainak e-mail-ben
elküldendő.
4.2.

A MAB Elnöksége
A MAB Elnökségét (továbbiakban Elnökség) az elnök, az alelnökök, a tudományos
titkár és a Klubtanács elnöke alkotják. A MAB ülései közötti időszakban a MAB feladatait az Elnökség látja el és hoz döntéseket. Az Elnökség üléseit a MAB elnöke hívja össze és vezeti le. Az elnökségi ülésen részt vesz a MAB Titkárság vezetője is. Az
Elnökség szükségszerűen, de legalább havonta egyszer ülésezik.
Az Elnökség feladat- és hatásköre:
 előkészíti a MAB üléseit és közgyűlését;
 kezdeményezi szakbizottság létrehozását és átszervezését, valamint meghatározza a szakbizottság taglétszámát, a szakbizottságon belül működő munkabizottságok létszámaránya alapján
 közreműködik a szakbizottságok operatív irányítását igénylő feladatok végrehajtásában;
 megszervezi a pályázatok kiírását és a beérkezett pályázatok bírálatát;
 dönt a pályadíjakról;
 megszervezi a MAB központi (nem szak- illetve munkabizottságok által kezdeményezett) programjait.
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4.2.1. A MAB elnöke
A MAB elnöke a testületi szervek vezetője.
A MAB elnökének jogköre és feladatai:
 elnököl a MAB és a MAB elnöksége ülésein;
 meghatározza az alelnökök és a tudományos titkár közötti feladat és munkamegosztást;
 irányítja és ellenőrzi a testületi szervek munkáját;
 a szakbizottságok megválasztott elnökének, titkárának és tagjainak megbízása, a
munkabizottságok megválasztott elnökének megbízása;
 a MAB nevében kiadói jog gyakorlása;
 képviseli a MAB-ot az MTA Elnöksége, a tudományos osztályok és külső szervek
előtt;
 összehangolja a szakbizottságok és munkabizottságok munkáját;
 beszámol a MAB ülésen a két ülés között végzett tevékenységéről;
 megküldi az MTA elnökségének a MAB szervezeti és működési szabályzatát és
annak módosításait;
 tájékoztatja az MTA illetékes alelnökét a MAB-nak a más területi bizottságok, tudományos osztályok vagy az MTA egésze szempontjából is jelentős tevékenységéről;
 a MAB éves munkájáról írásos összefoglalást készít az MTA májusi rendes közgyűlése számára;
 előzetes szempontok alapján összeállított szakmai anyaggal segíti az MTA elnöke
által kétévenként az Országgyűlés elé terjesztendő jelentés elkészítését a magyar
tudományos kutatás helyzetéről;
 feladata a kapcsolattartás az MTA elnökségével, tudományos osztályaival, az
MTA Titkárságával, más akadémiai intézetekkel és intézményekkel, területi és
helyi önkormányzati szervekkel;
 a MAB munkaterve alapján meghatározza a MAB Titkárság tudományszervezési
tevékenységét.
4.2.2. Az alelnökök
A MAB elnökét munkájában az alelnökök segítik. Feladataikat az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint látják el. Eljárnak mindazon ügyekben, amelyek ellátására az elnöktől megbízást kapnak. Az alelnök az elnök akadályoztatása esetén - külön
felkérésre - annak hatáskörében jár el, s eljárásáért ilyenkor az elnökével azonos felelősség terheli.
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4.2.3. A tudományos titkár
A MAB tudományos titkára az elnök irányításával végzi munkáját:
 elősegíti a MAB és a szakbizottságok tudományszervező tevékenységét;
 koordinálja és figyelemmel kíséri a szakbizottságok munkáját;
 összehangolja a MAB, a szakbizottságok és a MAB Titkárság működésével kapcsolatos tevékenységet;
 előkészíti a MAB és az elnökségi üléseket, megszervezi a hozott határozatok végrehajtását;
 ellátja mindazokat a feladatokat, amelyre az elnök felkéri;
 a MAB tudományos titkára feladatainak ellátásában az elnöknek és a MAB-nak
felel.

4.2.4. Klubtanács elnöke
A Klubtanács elnökének a feladata a MAB illetékességi területén működő akadémiai
klub/ok tevékenységének összehangolása, koordinálása, a klub/ok munkatervének jóváhagyása a Klubtanács közreműködésével.

4.3. MAB Köztestület
A MAB Köztestület tagjai a Szakbizottságok tagjai.

4.4. MAB Köztestület Közgyűlése
A MAB Köztestület évente egyszer (február hónapban) közgyűlést tart. A MAB elnöke a
közgyűlésen beszámol a MAB előző évi működéséről és ismerteti a tárgyévi munkatervét. Az
éves beszámolóval kapcsolatban a közgyűlésen résztvevő tagok észrevételt, javaslatot tehetnek, és véleményt nyilváníthatnak.
A MAB Köztestület Közgyűlésén a Szakbizottságok elnökei beszámolnak az előző évi szakbizottsági tevékenységről és a következő évi tervekről. A MAB elnökének és a Szakbizottságok elnökeinek beszámolóját a MAB, közgyűlésen résztvevő tagjai fogadják el egyszerű szótöbbséggel.

4.5. Klubtanács
A Klubtanács tagjai a MAB területén működő városi akadémiai klubok elnökei vagy titkárai,
a klub delegálása alapján. A klubtanács elnökét –a MAB elnökének javaslatára− a MAB választja meg három évre. A klubtanács elnöke a MAB és az Elnökség tagja.
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A Klubtanács feladata a MAB illetékességi területén működő akadémiai klub/ok tevékenységének összehangolása, koordinálása, a klub/ok munkatervének jóváhagyása.
A Klubtanács évente legalább kétszer ülésezik. Határozatait a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. A Klubtanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább fele
jelen van. A Klubtanács üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülésekről jegyzőkönyvet
kell vezetni, amelyet az elnök és egy tag ír alá.

5. A MAB munkaszervezeteinek létrehozása, feladat-, és hatáskörük
I
5.1. Szakbizottságok
5.1.1. A MAB  feladatainak az egyes tudományterületeken való hatékony ellátása érdekben
 szakbizottságokat hoz létre. A MAB szakbizottságai egy tudományág vagy egymáshoz közel álló több tudományág képviselőit magában foglaló egysége. A szakbizottság
tagja lehet a MAB régiójában tevékenykedő MTA köztestületi tag, külső köztestületi
tag és az a szakember, aki tudományos fokozattal nem rendelkezik, de értékes elméleti
és gyakorlati tevékenységet folytat.
A Szakbizottság elnöksége összefogja és irányítja a tudományterületéhez tartozó
munkabizottságok tevékenységét. A Szakbizottság elnökségébe minden szakbizottság
5 fő tagot választ a munkabizottság tagjai közül. A szakbizottság elnökségének tagjai
– a választott tagokon kívül a szakbizottsághoz tartozó munkabizottságok elnökei, valamint a szakbizottsághoz tartozó munkabizottságok akadémikus tagjai.
A szakbizottság elnöksége tagjainak megbízatása egy akadémiai ciklusra (3 évre) szól.
A szakbizottság elnöksége tagjainak legalább fele MTA köztestületi tag, és a tagok
között legyenek eltérő munkahelyen dolgozó személyek. Egy személy egy szakbizottság elnökségnek lehet a tagja. A szakbizottság akadémikus tagjaira ez a korlátozás
nem vonatkozik.
5.1.2. Új szakbizottság létrehozása:
 a szakbizottság létrehozási tervének meghirdetése – az Elnökség előzetes egyetértése alapján - a MAB elnöke által;
 alakuló közgyűlés megtartása, amelynek keretében:
- legalább 10 olyan szakember részvétele az alakuló ülésen, akik készek tagként
részt venni a szakbizottság munkájában és megfelelnek a tagsági kritériumoknak
- döntés a szakbizottság megalakulásáról
- döntés munkabizottság/ok megalakításáról. Minden szakbizottság legalább kettő
munkabizottsággal kell rendelkezzen
- tagok, elnök, titkár megválasztása szakbizottságok és szükségszerűen munkabizottságok esetén is a jelenlevők egyszerű többségi szavazatával
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az alakuló ülést az elnökség egy tagja vezeti, arról jegyzőkönyv készül melyet a
megválasztott elnök és egy szakbizottsági tag valamint a levezető elnök hitelesít
MAB döntése a szakbizottság és a munkabizottságok megalakulásáról
A szakbizottság elnökségének tagjai közül választja meg a szakbizottság elnökét és
titkárát

5.1.3 A szakbizottság vezetője a szakbizottsági elnök. Az elnöknek csak MTA köztestületi
tag választható. A megválasztott elnök javaslata alapján kerül sor a szakbizottsági titkár megválasztására. Az elnököt és a titkárt a szakbizottság elnökségi ülésén titkos
szavazással, három évre választják meg. A szakbizottság elnöke és titkára újraválasztható. A MAB elnökének felkérésére a titkár helyettesíti a szakbizottság elnökét hos-szabb ideig tartó távolléte esetén.
5.1.4. A működő szakbizottságok elnökségének választott 5 tagját a munkabizottság/ok tagjai választják meg titkos szavazással. Megválasztott tagnak azok a személyek tekinthetők, akik a legtöbb szavazatot kapták meg. A szakbizottság elnökségének tagjai maguk
közül választják meg a szakbizottság elnökét. A titkárra a megválasztott elnök tehet
javaslatot. Az elnök választhat külső titkárt is, aki nem tagja a szakbizottságok elnökségének. Ebben az esetben a titkár nem rendelkezik szavazati joggal.

5.1.5. A szakbizottság elnöksége szükségszerűen, de évente legalább kétszer ülésezik. A
szakbizottsági elnökségi ülést a szakbizottság elnöke hívja össze. Az ülést magtartása
és a meghívó megküldése között 8 munkanapnak el kell telnie. Az ülésre a szakbizottsági elnökségi tagokon kívül a szakbizottság elnöke köteles meghívni a MAB elnökét,
a tudományterületért felelős alelnökét, a tudományos titkárát és a MAB Titkárság vezetőjét. Az ülésekről 10 munkanapon belül emlékeztetőt készít a szakbizottság titkára
és megküldi a MAB Titkárság vezetőjének. A szakbizottság elnöksége határozatait,
döntéseit a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével (50%+1) hozza meg.
5.1.6. A szakbizottság elnökségének feladata:
 az adott tudományterületen folyó MAB tevékenység összefogása, a kutatók közötti
személyes kapcsolatok elősegítése, együttműködésük kialakítása;
 tudományos ülések és konferenciák, egyéb tudományos rendezvények szervezése;
 állásfoglalás tudományterületének kérdéseiben;
 a MAB elnökének kérésére véleménynyilvánítás illetve javaslattétel;
 Akadémiai ciklusonként (3 évenként) munkatervet, évente rendezvénytervet és beszámolót készítenek a MAB elnöke által megadott szempontok és határidők szerint;
 munkabizottságok működtetése;
 közreműködés a pályázatok elbírálásában;
 kapcsolattartás az MTA illetékes tudományos osztályával;
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 A szakbizottság a szakterületileg illetékességi körébe tartozó tudományos minősítést szerzett kutatók köztestületi tagságát szorgalmazza.
5.1.7. A szakbizottságok éves rendezvény és programtervüket, valamint az éves szakbizottsági tevékenységről szóló beszámolót tárgyév január 31 napjáig, az egyes rendezvények
vagy konferenciák programjairól szóló tájékoztatást pedig előzetesen megküldik a
MAB Titkárságának.
5.1.8. A szakbizottság működési rendjének részletes szabályait jelen Alapszabályra tekintettel
megállapíthatja. A Működési rendre vonatkozó szabályzat elfogadását követően jóváhagyásra meg kell küldeni a MAB Elnökség részére. A Működési rendre vonatkozó
szabályzat a jóváhagyás napján lép hatályba.
5.1.9. Az Épített környezet szakbizottság tagjai esetében a megkívánt tudományos fokozatra,
illetőleg az MTA köztestületi tagságra utalás alatt Ybl (építészek) illetve Munkácsy
(szobrászok, festők) díj is értendő jelen szabályzat keretei között.

5.2. Munkabizottságok
5.2.9. A szakbizottságok tudományszervező feladataik ellátása érdekében munkabizottságokat működtetnek. Új munkabizottság létrehozásáról, meglévő megszüntetéséről a
MAB dönt. Munkabizottság akkor alakítható, ha tagjainak létszáma legalább 10 fő és a
tagok között több köztestületi tag is van. A munkabizottság tevékenységéhez bárki
csatlakozhat, tevékenységében részt vehet. A munkabizottság tagjai az illetékes szakbizottság tudományágán belül egy-egy szakterület képviselői. A munkabizottság működési rendjében meghatározhatja azokat a feltétételeket, amelyeket a tagsági jogviszony létesítéséhez szükségesnek tart.
5.2.10. A munkabizottság létrehozásáról a szakbizottság javaslata alapján a MAB dönt. A
munkabizottság elnökét és javaslata alapján titkárát a munkabizottság jelenlevő tagjai
választják meg titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel. Csak köztestületi tag lehet
a munkabizottság elnöke.
5.2.11. A munkabizottság a szakbizottság részére 3 éves munkatervet és éves rendezvénytervet és éves beszámolót köteles küldeni.
5.2.12. A munkabizottság szükségszerűen, de legalább évente kétszer ülésezik és legalább egy
tudományos ülést szervez.
Az ülésekre és tudományos rendezvényekre a szakbizottság elnökének és titkárának,
valamint a MAB Titkárság vezetőjének meghívót küld.
Az ülésekről készült emlékeztetőt e-mailben 10 munkanapon belül megküldi a szakbizottság elnökének, titkárának és a MAB Titkárság vezetőjének.
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5.2.13. A munkabizottság saját Működési rendjének részletes szabályait jelen Alapszabályra
tekintettel megállapíthatja. A Működési rendre vonatkozó szabályzat elfogadását követően jóváhagyásra meg kell küldeni az Elnökség részére. A Működési rendre vonatkozó szabályzat a jóváhagyás napján lép hatályba.
A szak- és munkabizottságok listáját a 2.sz. melléklet tartalmazza.
5.3. Alkalmi Bizottságok
5.3.9. A MAB konkrét meghatározott feladatok ellátására alkalmi bizottságot hozhat létre
határozott időtartamra. A bizottság elnökét, titkárát és tagjait a MAB választja meg illetőleg jelöli ki.
5.3.10. Az Alkalmi Bizottság elnöke a tevékenységéről - a MAB felhívására - beszámolót
készít és megküldi a MAB elnökének.

5.4. MAB-Klub/ok
5.4.9. A MAB-Klub célját és feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat 2.8. pontja tartalmazza. A klub a céljait elsősorban klubrendezvények keretében valósítja meg.
5.4.10. Városi MAB Klub minden olyan városban szervezhető ahol annak működése biztosítható.
5.4.11. Valamely város MAB klubjának elnökét és/vagy titkárát a városban élő és a Klub működésében résztvevő tudományos közösség delegált képviselői választják meg. A
Klub elnöke az MTA köztestületi tagja.
5.4.12. A városi Klub elnökök vagy titkárok a MAB Klubtanácsának tagjai.
5.4.13. A városi Klub saját Működési rendjének részletes szabályait jelen Alapszabályra tekintettel megállapíthatja. A Működési rendre vonatkozó szabályzat elfogadását követően jóváhagyásra meg kell küldeni az Elnökség részére. A Működési rendre vonatkozó szabályzat a jóváhagyás napján lép hatályba.
5.4.14. A MAB-klubok rendezvényein bárki részt vehet.
5.4.15. A klubot a MAB elnökének javaslatára a MAB hozza létre és szűnteti meg.
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6. Záró rendelkezés
Az SZMSZ 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képezi a MAB kitüntetéseinek felsorolása,
valamint 2. sz. mellékletét képezi a MAB szakbizottságainak és munkabizottságainak a felsorolása.
A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a MAB a 2018. május 29-i ülésén elfogadta.
A szabályzat elfogadása napján lép hatályba.
Miskolc, 2020. február 24.

Roósz András
a MAB elnöke
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1.sz. melléklet

A MAB kitüntetései:
 „MAB Emlékérem” (évente egy );
 Tudományterületenként egy „Kitüntető Tudományos Díj”;
 Szakbizottságonként egy tudományos címet szerzett, valamint egy határon túli
fiatal kutatónak „Tudományos Díj” kitüntetés (korhatár 40 év).
 „MAB Sajtódíj”

A „MAB Emlékérem”, a „Kitüntető Tudományos Díj”, valamint a „Tudományos Díj” a Magyar Tudomány Ünnepe keretében a MAB központi megnyitóján kerül átadásra.
A „MAB Sajtódíj” a MAB Köztestület Közgyűlésén kerül átadásra.
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2.sz. melléklet
A MAB szak- és munkabizottságai

Anyagtudományi - és Technológiai Szakbizottság:
 Amorf- és nano-anyagokMunkabizottság
 Energiagazdálkodási Munkabizottság
 Fémtani és hőkezelési Munkabizottság
 Képlékenyalakítási Munkabizottság
 Kerámiák és Szilikátok Munkabizottság
 Korrózióvédelmi és Felülettechnológiai Munkabizottság
 Metallurgiai Munkabizottság
 Öntészeti Munkabizottság
 Polimer Technológiai Munkabizottság
 Űrtudományi Munkabizottság
Állam- és Jogtudományi Szakbizottság:
 Államtudományi Munkabizottság
 Bűnügyi Munkabizottság
 Civilisztikai Tudományi Munkabizottság
 Jogtörténeti és Jogelméleti Munkabizottság
 Munka- és Szociális Jogi Munkabizottság
 Természeti Erőforrás és Vidékfejlesztés Jogi Munkabizottság
 Európa és Nemzetközi Jogi Munkabizottság
 Alternatív Vitarendezési Munkabizottság
Bányászati, Föld- és Környezettudományi Szakbizottság:
 Előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai, Bányászati és Energetikai Munkabizottság
 Földtudományi Munkabizottság
 Geoinformatikai és Térinformatikai Munkabizottság
Biológiai Szakbizottság:
 Biodiverzitás Munkabizottság
 Ökológiai és Infraindividuális Munkbabizottság
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Épített Környezeti Szakbizottság:
 Építészeti, Belsőépítészeti, Képző- és Iparművészeti Munkabizottság
 Településmérnöki - Építészeti Munkabizottság
 Tájépítészeti, Közterületi Munkabizottság
 Műemléki, Építészettörténeti és Régészeti Munkabizottság

Gépészeti és Informatikai Szakbizottság:
 Automatizálási és Informatikai Munkabizottság
 Gépszerkezettani Munkabizottság
 Műszaki Mechanikai Munkabizottság
 Anyagtudományi és Technológiai Munkabizottság
 Anyagmozgatási és Logisztikai Munkabizottság
Közgazdaságtudományi Szakbizottság:
 Gazdaságelméleti és Módszertani Munkabizottság
 Gazdálkodástudományi Munkabizottság
 Gazdaságfejlesztési kutatások Munkabizottság
 Humán Erőforrások Munkabizottság
 Marketing Munkabizottság
 Menedzsment Munkabizottság
 Regionális-Fejlesztési Munkabizottság
 Vállakozási Munkabizottság
Matematikai-Fizikai Szakbizottság:
 Fizikai Munkabizottság
 Matematikai Munkabizottság
 Matematikai-Informatikai Munkabizottság
Mezőgazdasági Szakbizottság:
 Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Munkabizottság
 Növénytermesztési és Agrár-környezetgazdálkodási Munkabizottság
 Kertészeti Munkabizottság
 Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottság
Pedagógiai Szakbizottság:
 Digitális Pedagógiai Munkabizottság
 Nevelésfilozófiai és Pedagógiatörténeti Munkabizottság
 Nyelvpedagógiai Munkabizottság
 Oktatás és Művelődéstudományi Munkabizottság
 Tantárgypedagógiai Munkabizottság
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Pszichológiai Szakbizottság:
 Egészségpszichológiai-Mentálhigiénés Munkabizottság
 Neveléspszichológiai Munkabizottság

Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság:
 Irodalomtudományi Munkabizottság
 Kommunikációtudományi Munkabizottság
 Nyelvtudományi Munkabizottság
Orvosi és Egészségtudományi Szakbizottság:
 Népegészségügyi Munkabizottság
 Egészségtudományi Munkabizottság
 Gyermekegészségügyi Munkabizottság
 Sebészeti szakmák és Aneszteziológiai Munkabizottság
 Klinikai (nem sebészeti) szakmák Munkabizottság
 Perinatológiai és Nőgyógyászati Munkabizottság
 Diagnosztikai Munkabizottság
 Sztomatológiai Munkabizottság
 Bionika Munkabizottság
Társadalomelméleti Szakbizottság:
 Filozófiai Munkabizottság
 Politikatudományi Munkabizottság
 Szociológiai Munkabizottság
 Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság
Történettudományi és Néprajzi Szakbizottság:
 Művészettörténeti Munkabizottság
 Néprajzi és Kulturális Antropológiai Munkabizottság
 Régészeti Munkabizottság
 Történettudományi Munkabizottság
Vegyészeti Szakbizottság:
 Analitikai - Kémiai Munkabizottság
 Kémiaoktatási Munkabizottság
 Műszaki Kémiai Munkabizottság
 Elméleti és Fizikai Kémiai Munkabizottság
 Élelmiszer és Környezetkémiai Munkabizottság

