MTA Wigner FK
a 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklet I/1-11. pont szerint közzétett,
I. Szervezeti és személyzeti adatok
Nyilvántartandó:
Frissítés:
1.

1-5. pont:
csak az aktuális adatok, változáskor a korábbi törlendő
6-11. pnt:
1 évig
változást követően azonnal

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye,
postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Név: Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont
Rövidített név: MTA Wigner FK
Székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33
Postai cím: 1525 Budapest, Postafiók 49.
Központi telefon: +36-1-392-2222
E-mail: titkarsag@wigner.mta.hu
Honlap: https://wigner.mta.hu/hu
Sajtókapcsolat: +36-1-392-2222/2609

2.

1. Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti 1.1. MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet

Rövidített neve:
MTA Wigner FK RMI
egységek feladatai

Kutatási alaptevékenységként a következő fő tudományterületekkel
foglalkozik; kísérleti és elméleti részecskefizikával, magfizikával, általános
relativitáselmélettel és gravitációval, fúziós plazmafizikával, űrfizikával,
nukleáris anyagtudománnyal elsősorban a Részecske- és Magfizikai
Intézetben.
1.2. MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet

Rövidített neve:
MTA Wigner FK SZFI

Kutatási alaptevékenységként a következő fő tudományterületekkel
foglalkozik; kísérleti és elméleti szilárdtest-fizikával, statisztikus fizikával,
atomfizikával, optikával és anyagtudománnyal elsősorban a Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetben.
1.3. Gazdasági Osztály

Ellátja a kutatóközpont gazdálkodásával, a könyvvezetéssel és
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait, továbbá a kutatóközpont
működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon
használatával, hasznosításával és védelmével kapcsolatos feladatokat.
1.4. Számítógép Hálózati Központ

A kutatóközponti számítógépes háttér, a hálózati hardver és szoftver
folyamatos fejlesztése, üzemeltetése, felügyelete, karbantartása,
kapcsolattartás a telephelyi és külső hálózatokkal.
1.5. Könyvtár

A telephelyen működő kutatóközpontok, intézetek és gazdálkodó
szervezetek igényéhez igazodó könyvtári szolgáltatások megszervezése.
1.6. ELI (Extreme Light Infrastructure) Laboratórium

Ultranagy teljesítményű lézerimpulzusok létrehozása, és ezekkel akár
vákuumban előállítható folyamatok vizsgálata.

3.

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

MTA Wigner FK főigazgató
Részecske- és Magfizikai Intézet igazgató
Dr. Lévai Péter József
Telefon: +36-1-392-2222
Titkárság: +36-1-392-2512
E-mail: titkarsag@wigner.mta.hu
MTA Wigner FK főigazgató-helyettes
Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet igazgató
Dr. Domokos Péter
Telefon: +36-1-392-2768
E-mail: titkarsag@wigner.mta.hu

Gazdasági vezető
Bányász Péter
Telefon: +36-1-392-2222/1785
E-mail: titkarsag@wigner.mta.hu
Kommunikációs titkár
Erdei Csilla
Telefon: +36-1-392-2222/2609
E-mail: titkarsag@wigner.mta.hu
4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető
neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Az MTA Wigner FK esetében nem értelmezett adat

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele,
tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az MTA Wigner FK esetében nem értelmezett adat

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő
más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1.
pontban meghatározott adatai

Az MTA Wigner FK esetében nem értelmezett adat

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló,
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

Az MTA Wigner FK esetében nem értelmezett adat

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított
közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Az MTA Wigner FK esetében nem értelmezett adat

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési
szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat,
a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője,
honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Az MTA Wigner FK esetében nem értelmezett adat

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a
szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a
főszerkesztő neve

Az MTA Wigner FK esetében nem értelmezett adat

11.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § értelmében, az
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés Állami Számvevőszék ellenőrzi;
elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a
o a központi költségvetési fejezetbe sorolt költségvetési szervek működését
közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi
az, az államháztartás gazdálkodásának ellenőrzése keretében;
ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban
o
a központi költségvetésből gazdálkodó szervezeteket, intézményeket az
meghatározott adatai
államháztartásból származó források felhasználásának keretében;
Állami Számvevőszék
o

https://www.asz.hu/kapcsolatfelvetel

Budapest, 2019. augusztus 14.
Dr. Lévai Péter József s.k.
főigazgató

