
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
 

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar 

Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézet megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A megszűnő költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv) 

1.1 teljes neve:    Magyar Tudományos Akadémia  
Izotópkutató Intézet 

1.2 angol nyelvű megnevezése:  Institute of Isotopes  

     Hungarian Academy of Sciences 

 

2. A költségvetési szerv  

2.1 székhelye:     1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 

 

3. A költségvetési szerv alapítója:  Magyar Tudományos Akadémia 

 

4. Az alapítás időpontja:   2006. január 1. 

 

5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező akadémiai rendelkezés megnevezése: 

A Magyar Tudományos Akadémia 2005. május 3-i Közgyűlésének 14. számú határozata. 

 

6. A költségvetési szerv irányító szervének:  

6.1 neve:      Magyar Tudományos Akadémia 

6.2 székhelye:     1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. 

 

7. A költségvetési szervet megszüntető szerv: Magyar Tudományos Akadémia 

 

8. A megszüntetés időpontja:   2011. december 31.  

 

9. A költségvetési szervet megszüntető határozat száma, a megszüntetés oka: 

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlésének ……/2011. KGY határozata értelmében 

2011. december 31-i megszűnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató 

Intézet beolvad a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézetbe, 

amely 2012. január 1-jétől Magyar Tudományos Akadémia Energetikai Kutatóközpont 

megnevezéssel működik tovább. 

 

10.  A megszűnő költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben 

foglaltak alapján műveli a feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez 

közfeladatként. 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
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A költségvetési szerv működésének célja, hogy nemzetközi színvonalú tudományos 

kutatásokat folytasson ionizáló sugárzásokról (neutron, γ- és elektronsugárzás) és az anyag 

kölcsönhatásáról, valamint az izotóp- és nukleáris kémia, a sugárhatás-kémia, a 

sugárvédelem és nukleáris biztonság, a reakciókinetika és a heterogén katalízis területén; 

A költségvetési szerv kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következő 

területekkel: 

− nukleáris anyagok biztosítéki ellenőrzése („safeguards”), teljes körű roncsolásos és 

roncsolásmentes jellemzésére szolgáló eljárások fejlesztése, és alkalmazása; 

− a promt gamma aktivációs analitikai eljárás fejlesztése és alkalmazásai; 

− ionizáló sugárzások kémiai hatásának vizsgálata (pl. polimerizáció, polimerek, 

degradációja, szennyezőanyagok átalakítása), dozimetria; 

− alapkutatások végzése a felületi kémia és katalízis területén, Mössbauer és XPS 

spektroszkópia, nyomjelzéses módszerek és sugárzással módosított katalizátorok 

felhasználásával; 

− szakértői tevékenység hatóságok számára a nukleáris biztosítéki tevékenység, a 

sugárbiztonság, radioaktív anyagok szállítása, nyilvántartása, az ismeretlen eredetű 

(lefoglalt, vagy talált) nukleáris anyagok azonosítása területén. 

A költségvetési szerv kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok: 

− tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztő kiadványokat 

jelentet meg; 

− segíti a tudomány magyar nyelven való művelését; 

− együttműködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatot 

tart fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi 

tudományos társaságokkal; elősegíti a magyar izotópkutatások jelenlétét a 

tudományág nemzetközi életében; 

− hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, 

pályázatokat ír ki; 

− szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és 

gazdasági hasznosítását; 

− a felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös 

kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el. 

 

11. A közfeladat jövőbeni ellátása: 

A megszűnő költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétől általános jogutódként a 

Magyar Tudományos Akadémia Energetikai Kutatóközpont látja el. 

 

12. A költségvetési szerv jogutódlása:  
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A megszűnő költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia 

Energetikai Kutatóközpont (székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.), 

ideértve a megszűnő költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátását, 

valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési előirányzatait, 

valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.  

 

13. Kötelezettségvállalás: 

A megszűnő költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem 

vállalhat, kivéve a jogszabály által előírt és a napi üzemi működést érintő kötelezettségeket, 

amelyek esetében e határnap 2011. december 31. 

 

14. A megszűnő költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése, illetve közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a 

Magyar Tudományos Akadémia Energetikai Kutatóközpont az általános jogutód. 

A megszűnő költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetőjének magasabb 

vezető megbízása visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek 

változatlanul hagyása mellett – 2011. december 31-ig gondoskodni kell.  

 

 

Budapest, 2011. december 7. 

 

 

Pálinkás József 

az MTA elnöke 


