ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve, székhelye,
postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus
levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának
elérhetőségei

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (Secretariat of
Lorand Eotvos Research Network)
Rövidített neve: ELKH Titkárság
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Tel.: +36 1 551 5045
www.elkh.org
media@elkh.org

2. A közfeladatot ellátó szerv
szervezeti felépítése szervezeti
egységek megjelölésével, az
egyes szervezeti egységek
feladatai

Az ELKH Titkárság alaptevékenységéhez tartozó szakmai
feladatokat ellátó szervezeti egységek:
1. Vezetői Titkárság
2. Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztály
3. Innovációs Főosztály
4. Jogi és Igazgatási Főosztály
5. Gazdálkodási Főosztály
6. Kommunikációs Osztály
7. Ellenőrzési Osztály
Az egyes szervezeti egységek feladatait az ELKH Titkárság
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

3. A közfeladatot ellátó szerv
vezetőinek és az egyes
szervezeti egységek vezetőinek
neve, beosztása, elérhetősége
(telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)

1. Vezetői Titkárság
a) Maróth Miklós elnök (elnok@elkh.org)
b) dr. Zalányi Viktória Eszter főtitkár (fotitkar@elkh.org)
c) Hegedüs István Andrásné főtitkárhelyettes
(hegedusne.katalin@elkh.org)
2. Hálózatfejlesztési és Nemzetközi Főosztály
a) Nikodémus Antal főosztályvezető (halozatfejlesztes@elkh.org)
b) dr. Horváth Csaba Hálózatfejlesztési Osztály osztályvezető
(horvath.csaba@elkh.org)
c) dr. Szendrey Adrienn Nemzetközi Kapcsolatok Osztály
osztályvezető (szendrey.adrienn@elkh.org)
3. Innovációs Főosztály
Hegyi Csilla főosztályvezető (hegyi.csilla@elkh.org)
a) Mészáros Eleonóra Kutatáshasznosítási Osztály osztályvezető
(meszaros.eleonora@elkh.org)
b) Kiss Tamás Attila Pályázati és Monitoring Osztály osztályvezető

(kiss.tamas@elkh.org)
4. Jogi és Igazgatási Főosztály
dr. Nyitrai-Povolnik Beáta főosztályvezető (jif@elkh.org)
a) dr. Bartha Andrea Jogi Osztály osztályvezető
(bartha.andrea@elkh.org)
b.) dr. Rozmis Ildikó Igazgatási Osztály osztályvezető
(rozmis.ildiko@elkh.org)
5. Gazdálkodási Főosztály
Kerkai Dóra főosztályvezető (gazdálkodási.foosztaly@elkh.org)
a) Nagyné Véber Gyöngyi Intézményi Gazdasági Osztály
osztályvezető (veber.gyorgyi@elkh.org)
b) Szamkó Krisztián Üzemeltetési Osztály osztályvezető
(szamko.krisztian@elkh.org)
c) Szűcs Katalin Vagyongazdálkodási Osztály osztályvezető
(szucs.katalin@elkh.org)
6. Kommunikációs Osztály
Hencz Éva osztályvezető (media@elkh.org)
7. Ellenőrzési Osztály
Hegyi Krisztián osztályvezető (hegyi.krisztian@elkh.org)
4. A szervezeten belül illetékes
ügyfélkapcsolati vezető neve,
elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus
levélcíme) és az ügyfélfogadási
rend
5. Testületi szerv esetén a testület
létszáma, összetétele, tagjainak
neve, beosztása, elérhetősége
6. A közfeladatot ellátó szerv
irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szervek
megnevezése, és 1. pontban
meghatározott adatai

1. Agrártudományi Kutatóközpont
Székhely: 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.
2. Postai cím: 2462 Martonvásár, Pf. 19
Telefon: +36 22 569 500
Elektronikus levélcím: atk@agrar.mta.hu
Honlap: www.agrar.mta.hu
2. Atommagkutató Intézet
Székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Postai cím: 4001 Debrecen, Pf. 51
Telefon: +36 52 509 200
Elektronikus levélcím: director@atomki.mta.hu
Honlap: www.atomki.hu
3. Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Postai cím: 1453 Budapest, Pf. 33.
Telefon: +36 1 224 6700
Elektronikus levélcím: titkarsag@btk.mta.hu
Honlap: www.btk.mta.hu
4. Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17.
Postai cím: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17.
Telefon: +36 1 391 9322
Elektronikus levélcím: titkarsag@csfk.mta.hu
Honlap: www.csfk.org
5. Energiatudományi Kutatóközpont
Székhely:1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Postai cím: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Telefon: +36 1 392 2222
Elektronikus levélcím: info@energia.mta.hu
Honlap: www.ek-cer.hu
6. Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Székhely: 1083 Budapest Szigony utca 43.
Postai cím: 1450 Budapest Pf. 67.
Telefon: +36 1 210 9400
Elektronikus levélcím: info@koki.hu
Honlap: www.koki.hu
7. Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
Postai cím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
Telefon:+36 1 224 6700
Elektronikus levélcím: titkarsag@krtk.mta.hu
Honlap: www.krtk.hu
8. Nyelvtudományi Intézet
Székhely:1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Postai cím:1394 Budapest, Pf. 360.
Telefon: +36 1 342 9372, +36 1 322 1685
Fax: +36 1 322 9297
Elektronikus levélcím: linginst@nytud.hu
Honlap: www.nytud.hu
9. Ökológiai Kutatóközpont
Székhely: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3.
Postacím: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3.
Telefon: +36 87 448 244; +36 87 448 134; +36 87 448 143
Fax: +36 87 448 006
Elektronikus levélcím: titkarsag@ecolres.hu
Honlap: www.okologia.mta.hu

10. Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Székhely: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 13-15.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 127Telefon: +36 1 483-8302
Fax: +36 1 483-8333
Elektronikus levélcím: math@renyi.hu
Honlap: www.renyi.hu
11. Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
Székhely: 1111 Budapest Kende utca 13-17.
Postacím: 1518 Budapest, Pf. 63.
Telefon: +36 1 279 6000Fax: +36 1 466 7503
Elektronikus levélcím: contact@sztaki.hu
Honlap: www.sztaki.hu
12. Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 62.
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 521
Telefon: +36 62 599 600
Fax: +36 62 433 188
Elektronikus levélcím: foigazgatoi.titkarsag@brc.mta.hu
Honlap: www.brc.hu
13. Társadalomtudományi Kutatóközpont
Székhely: 1097 Budapest Tóth Kálmán utca 4.
Postacím: 1453 Budapest, Pf. 25
Telefon: +36 1 224 6700
Elektronikus levélcím: titkarsag@tk.mta.hu
Honlap: www.tk.mta.hu
14. Természettudományi Kutatóközpont
Székhely: 1117 Budapest Magyar tudósok körútja 2.
Postacím: 1519 Budapest, Pf. 286
Telefon +36 1 382 6200
Elektronikus levélcím: ttk@ttk.hu
Honlap: www.ttk.hu
15. Wigner Fizikai Kutatóközpont
Székhely: 1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 49
Telefon: +36 1 392 2222
Elektronikus levélcím: titkarsag@wigner.hu
Honlap: www.wigner.hu
16. Támogatott Kutatócsoportok Irodája
Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 888
Telefon: +36 1 411 6146
Elektronikus levélcím: tkititkarsag@tki.mta.hu

7. A közfeladatot ellátó szerv
Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi egységben
többségi tulajdonában álló,
nem keletkezik releváns adat.
illetve részvételével működő
gazdálkodó szervezet neve,
székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme),
tevékenységi köre,
képviselőjének neve, a
közfeladatot ellátó szerv
részesedésének mértéke
8. A közfeladatot ellátó szerv által Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi egységben
alapított közalapítványok neve, nem keletkezik releváns adat.
székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme), alapító
okirata, kezelő szervének tagjai
9. A közfeladatot ellátó szerv által Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi egységben
alapított költségvetési szerv
nem keletkezik releváns adat.
neve, székhelye, a költségvetési
szervet alapító jogszabály
megjelölése, illetve az azt
alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító
okirata, vezetője, honlapjának
elérhetősége, működési
engedélye
10 A közfeladatot ellátó szerv által Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi egységben
. alapított lapok neve, a
nem keletkezik releváns adat.
szerkesztőség és kiadó neve és
címe, valamint a főszerkesztő
neve
11 A közfeladatot ellátó szerv
Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi egységben
. felettes, illetve felügyeleti
nem keletkezik releváns adat.
szervének, hatósági döntései
tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek,
ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi
ellenőrzést gyakorló szervnek
az 1. pontban meghatározott
adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága

1.

A közfeladatot ellátó szerv
Külön jogszabályi listában található.
feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó,
a szervre vonatkozó alapvető
jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy
ügyrend, az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege

2.

A közfeladatot ellátó szerv által Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi egységben
nyújtott vagy költségvetéséből nem keletkezik releváns adat.
finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a
közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a
közszolgáltatásért fizetendő díj
mértéke, az abból adott
kedvezmények

3.

A közfeladatot ellátó szerv
Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi egységben
nyilvános kiadványainak címe, nem keletkezik releváns adat.
témája, a hozzáférés módja, a
kiadvány ingyenessége, illetve a
költségtérítés mértéke

4.

A testületi szerv döntései
Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi egységben
előkészítésének rendje, az
nem keletkezik releváns adat.
állampolgári közreműködés
(véleményezés) módja, eljárási
szabályai, a testületi szerv
üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései,
ülésének jegyzőkönyvei, illetve
összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt
jogszabály nem korlátozza

5.

A közfeladatot ellátó szerv által Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi egységben
közzétett hirdetmények,
nem keletkezik releváns adat.
közlemények

6.

A közfeladatot ellátó szerv által
kiírt pályázatok szakmai leírása,
azok eredményei és indokolásuk

7.

A közfeladatot ellátó szervnél
végzett alaptevékenységgel
kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános
megállapításai

Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi egységben
nem keletkezik releváns adat.

8.

A közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények
intézésének rendje, az illetékes
szervezeti egység neve,
elérhetősége, az információs
jogokkal foglalkozó személy
neve

Az ELKH Titkárság Közzétételi Szabályzatában foglaltak szerint.
Adatvédelmi tisztviselő:
dr. György András ügyvéd, SBGK Ügyvédi Iroda
H-1062 Budapest, Andrássy út 113.

9.

A közfeladatot ellátó szervre
vonatkozó különös és egyedi
közzétételi lista

Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi egységben
nem keletkezik releváns adat.

III. Gazdálkodási adatok
Adat
l.

A közfeladatot ellátó szerv éves
költségvetése, számviteli törvény
szerint beszámolója vagy éves
költségvetés beszámolója

2.

A közfeladatot ellátó szervnél
foglalkoztatottak létszámára és
személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve
összesítve a vezetők és vezető
tisztségviselők illetménye,
munkabére, és rendszeres
juttatásai, valamint
költségtérítése, az egyéb
alkalmazottaknak nyújtott
juttatások fajtája és mértéke
összesítve

3.

A közfeladatot ellátó szerv által
nyújtott, az államháztartásról
szóló törvény szerinti
költségvetési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a
támogatás céljára, összegére,
továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó
adatok, kivéve, ha a közzététel
előtt a költségvetési támogatást

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága

Külön táblázatban foglalt adatok szerint

visszavonják vagy arról a
kedvezményezett lemond
4.

Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással
összefüggő, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre,
vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon
vagy vagyoni értékű jog
átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések
megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a
szerződés értéke, határozott időre
kötött szerződés esetében annak
időtartama, valamint az említett
adatok változásai, a védelmi és
biztonsági célú beszerzések
adatai és a minősített adatok,
továbbá a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény
9. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti beszerzések és az azok
eredményeként kötött
szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a
szerződés tárgyáért kikötött általános forgalmi adó nélkül
számított - ellenszolgáltatást kell
érteni, ingyenes ügylet esetén a
vagyon piaci vagy könyv szerinti
értéke közül a magasabb összeget
kell figyelembe venni. Az
időszakonként visszatérő - egy
évnél hosszabb időtartamra kötött
- szerződéseknél az érték
kiszámításakor az
ellenszolgáltatás egy évre
számított összegét kell alapul
venni. Az egy költségvetési
évben ugyanazon szerződő féllel
kötött azonos tárgyú szerződések
értékét egybe kell számítani

5.

A koncesszióról szóló
törvényben meghatározott
nyilvános adatok (pályázati
kiírások, pályázók adatai, az
elbírálásról készített
emlékeztetők, pályázat
eredménye)

Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi
egységben nem keletkezik releváns adat.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által
nem alapfeladatai ellátására (így
különösen egyesület
támogatására, foglalkoztatottai
szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára,
foglalkoztatottjai, ellátottjai
oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítő
szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő
kifizetésre) fordított, ötmillió
forintot meghaladó kifizetések

7.

Az Európai Unió támogatásával Az ELKH Titkárság szempontjából ebben a közzétételi
megvalósuló fejlesztések leírása, egységben nem keletkezik releváns adat.
az azokra vonatkozó szerződések

8.

Közbeszerzési információk (éves
terv, összegzés az ajánlatok
elbírálásáról, a megkötött
szerződésekről)

