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Kutatóközponti Tudományos Tanács (KUTTA)  
Mandátum: 2021.12.01. - 2024.12.31.  

Elnök:  

• Topál József (KPI)  
Tagok:  

• Varga Zoltán (AKI)  
• Beke-Somfai Tamás (AKI) �  Patthy László (EI)  
• Monostory Katalin (EI) �  Stirling András (SZKI)  
• Bombicz Petra (SZKK)  

A centrumok képviselői 3 évente váltják egymást.  

Működési rendje:  

A Kutatóközponti Tudományos Tanács (KUTTA) a TTK főigazgatójának szakmai tanácsadó 
szerve. A KUTTA elnökét 3 éves időtartamra a főigazgató nevezi ki a TTK Szervezeti és 
Működési Szabályzatának IV. fejezet 2.3. pontjában foglalt szempontok alapján. Tagjait a 
főigazgató a KUTTA elnökével való egyeztetés nyomán kéri fel szintén 3 éves időtartamra, 
azt a szempontot követve, hogy lehetőség szerint a TTK minden intézete legalább 1 fővel 
képviselve legyen a testületben. A KUTTA létszáma minimum 5, maximum 9 fő. Az elnök és 
a tagok megbízatásuk lejártát követően újra felkérhetők.  

A KUTTA évente legalább egyszer, illetve a főigazgató kezdeményezésére, a 
kezdeményezést követő 30 napon belül ülésezik. A KUTTA ülését a főigazgató a KUTTA 
elnökénél kezdeményezi szóban vagy írásban. Az ülést az elnök vezeti. A KUTTA döntéseit 
nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A KUTTA 
határozatképességének feltétele, hogy a testület tagjainak több mint 50%-a jelen legyen.  

A KUTTA ülései nem nyilvánosak, de a KUTTA elnöke belátása szerint tanácskozási joggal 
külső szakértőt hívhat meg, továbbá a főigazgató és az Intézetigazgatók tanácskozási joggal 
bármikor részt vehetnek az üléseken. A KUTTA ülésein meghozott döntésekről a KUTTA 
elnöke a főigazgatót írásban tájékoztatja az ülést követő 8 napon belül.  

A KUTTA az alábbi feladatait eseti jelleggel, mindig a főigazgató felkérése nyomán végzi: � 

 tudományos főmunkatársi minősítő eljárás lefolytatása a TTK Minősítési és Értékelési 

Szabályzatának 8.3.3. pontjában foglalt eljárásrend szerint;  

• a TTK Minősítési és Értékelési Szabályzatának III. fejezetében foglalt elvek alapján az 
egyéni kutatói teljesítmények értékelési rendjére vonatkozó módosító javaslatok 
kidolgozása;  
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• a TTK Minősítési és Értékelési Szabályzatának IV. fejezetében foglalt elvek alapján a 
csoportszintű teljesítmények értékelési rendjére vonatkozó módosító javaslatok 
kidolgozása;  

• a TTK-ban művelt tudományos témák bővítésére, szűkítésére, új kutatási témák 
indítására vonatkozó javaslatok kidolgozása;  

• részvétel az Országgyűlés elé terjesztendő beszámoló egyes részanyagainak 
összeállításában.  

  


