2013/1. számú főigazgatói utasítás
az „MTA Wigner FK RMI/SZFI külső munkatársa” cím odaítéléséről

1. Az MTA Wigner FK-val közalkalmazotti jogviszonyban álló azon munkatárs számára,
aki az intézet tevékenységéhez szorosan kapcsolódó tudományos kutatómunkáját
továbbra is folytatni kívánja, az érintett tudományos osztályvezető kérheti a
főigazgatótól az „MTA Wigner FK RMI/SZFI külső munkatársa” cím odaítélését a
közalkalmazotti jogviszony nyugdíjkorhatár elérése miatti megszűnésétől kezdődően
az adott naptári év végéig.
2. A cím a mindenkori naptári év végén a főigazgatóhoz intézett hasonló kérés alapján
újabb egy évre meghosszabbítható.
3. A cím használata nem létesít munkaviszonyt az MTA Wigner FK és a címet viselő
munkatárs között, de a külső munkatárs tudományos kutatómunkáját az RMI/SZFI az
intézet kutatási infrastruktúrájához való hozzáféréssel segíti. Az infrastruktúra
használatának kereteit az érintett osztály vezetője közvetlenül határozza meg.
4. A külső munkatárs
megtarthatja
- érvényes fényképes intézeti belépőjét,
- e-mail címét és postafiókját;
jogosult
- (és egyben köteles) publikációin feltüntetni az intézet nevét,
- használni az intézet nevét a munkájával kapcsolatos rendezvényeken,
- részt venni kutatási pályázatokban az intézet nevének használatával,
- részt venni az osztályok, az intézetek és a kutatóközpont rendezvényein,
- – tudományos tanácsadók esetében – tanácskozási joggal részt venni a Wigner
TT munkájában,
- a könyvtár használatára, de kölcsönözésre csak akkor, ha egy, a
kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyban lévő munkatárs jótáll érte,
- kutatói munkahely használatára, amennyiben azt a kutatócsoport vezetője
szükségesnek látja és azt az illetékes osztályvezető biztosítani tudja;
munkavégzése során köteles betartani a Telephelyre és az MTA Wigner FK-ra
vonatkozó szabályzatokat.
5. A külső munkatársi cím odaítélése a munkatársat nem mentesíti a közalkalmazotti
jogviszony megszűnésekor kötelezően lefolytatandó elszámolási eljárás alól, de flottás
mobiltelefon használat esetén a könyvtári gyakorlathoz hasonló jótállás mellett 1 db
előfizetés megtartható, valamint jótállás mellett kódszámot kaphat a vonalas telefonok
használatához. Amennyiben a telefonköltségek rendezése során fizetési késedelem,
vagy más vitás probléma merül fel, akkor ezen lehetőségek megszűnnek.

6. A külső munkatárs cím meghosszabbítása minden év december 31-ig történik meg a
december 15-ig benyújtott osztályvezetői kérelem alapján. Év közbeni benyújtás
esetén a kérelem 14 napon belül elbírálásra kerül.
7. Az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, de azzal tudományos
együttműködést folytató külső kollégák számára az „MTA Wigner FK RMI/SZFI
külső munkatársa” cím nem ítélhető oda. Ilyen esetekben az „intézeti
vendégkutatókra” vonatkozó ügyrend rendelkezései lépnek életbe.
8. Ezen főigazgatói utasítás hatályba lépésével a 2012/3. számú főigazgatói utasítás külső
munkatársakra vonatkozó bekezdése hatályát veszti. A korábban odaítélt külső
munkatársi címek 2013. december 31-ig viselhetők, de meghosszabbításuk már a jelen
utasítás előírásai szerint kell, hogy történjék.
Budapest, 2013. március 27.

dr. Lévai Péter József főigazgató
MTA Wigner FK

