AZ INQUA Magyar Nemzeti Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzata
Az INQUA Magyar Nemzeti Bizottsága a Negyedidőszaki Kutatások Nemzetközi Uniójának
(International Union for Quaternary Research, INQUA) magyarországi szervezete. Működését az
INQUA „Status and Bye – Laws, valamint a Magyar Tudományos Akadémia idevonatkozó érvényes
szabályai határozzák meg. Az INQUA Magyar Nemzeti Bizottság felügyeletét a Magyar
Tudományos Akadémia X. Földtudományi Osztálya látja el.

A szervezet hivatalosan elismert neve
INQUA MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG (Hungarian National Committee of INQUA)
A szervezet hivatalos rövidítése
INQUA MNB
A kapcsolattartó személy és elérhetősége
A mindenkori INQUA MNB Elnök és munkahelye
Az INQUA MNB feladata és hatásköre
1. képviseli a hazai negyedidőszaki kutatásokat az INQUA nemzetközi fórumain;
2. a nemzetközi szervezet működéséről, konferenciákról, aktuális pályázatokról tájékoztatja a
negyedidőszak kutatásával foglalkozók hazai közösségét;
3. e célok érdekében évente legalább két bizottsági ülést szervez;
4. az információáramlás érdekében elkészíti és működteti a hazai szervezet weboldalát és
évente aktualizálja azt;
5. évente legalább egy előadóülést szervez, melynek formája kötetlen, legfőbb célja a
negyedidőszaki kutatások ösztönzése, új eredményeinek ütköztetése, vita orientált
interdiszciplináris kutatási pályázatokat ösztönző munkacsoportok szervezése;
6. négyévente szavazást szervez az új vezetőség és operatív bizottság megválasztására.
Szervezeti felépítése
1. Tagság: az INQUA Magyar Nemzeti Bizottságnak rendes, tiszteletbeli* és külső** tagjai
lehetnek.
2. Közgyűlés: a tagok összességének legfőbb fóruma.
- javaslatot tesz a vezetőség elnökére, titkár(aira);
- javaslatot tesz a 10 főből álló operatív bizottság tagjaira;
- tiszteletbeli és külső tagokat választhat;
- munkacsoportokat alapíthat;
- hatáskörén belül díjakat, elismeréseket alapíthat;
3. Képviseleti és ügyintéző szervei:

Vezetőség: a szervezet működését irányítja, szervezi a bizottság munkáját, ellátja az INQUA
MNB feladata és hatásköre pontban meghatározott feladatokat. Tagjai az az elnök és a
titkár(ok)
Operatív bizottság: javasoltan 10 főből álló bizottság, melynek tagjai az INQUA tagság által
választott vezetőség (maximum 3 fő), valamint az MTA doktora (a továbbiakban: vagy
azzal egyenértékű) címmel rendelkező tagok. Amennyiben ez a létszám nem éri el a 10
főt, az operatív bizottság kiegészül az MNB által választott további személyekkel.
Feladata és hatásköre: az operatív bizottság tagjai részt vesznek az évente 2
alkalommal megrendezésre kerülő bizottsági üléseken, részt vállalnak a bizottsági
programok szervezésében, javaslatokkal élnek a programok és a nemzetközi képviselet
ügyeiben.
Az operatív bizottság létszáma meghaladhatja a 10 főt, amennyiben az MTA doktora
címmel rendelkező tagok és a vezetőség együttes létszáma tíznél több.
Az INQUA nemzetközi szervezetében a testületet az elnök, akadályoztatása esetén a titkár(ok)
képviseli(k).
A vezetőség választása
A vezetőséget 4 évre az INQUA MNB tagok választják meg titkos szavazással, és kinevezésüket
az MTA X. Osztálya jóváhagyja.
Az INQUA MNB vezetőség tisztségeire történő jelölés menete:
A választást 2 hónappal megelőzően az INQUA MNB weboldalán és elektronikus körlevél
formájában felhívást tesz közzé a vezetőség, melyben jelöléseket vár az új elnök és titkár(ok)
személyére. Önjelölés és más által történő jelölés is lehetséges, de csak INQUA MNB tag lehet
jelölt. Más személy által történt jelölés esetén a jelöltnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a
jelölést elfogadja. A jelölési időszak a meghirdetéstől számított 1 hónap.
A vezetők megbízatása 4 évre szól. Ezek a ciklusok egybeesnek a nemzetközi szervezet
vezetőségi ciklusaival (pl. 2011-2015, 2015-2019, 2019-2023). Az adott választási évben a
nemzetközi INQUA Kongresszust követően indul el a jelölés folyamata. Egy személy maximum
két ciklusban lehet INQUA MNB elnök és/vagy titkár.
A választás titkos szavazással történik on-line rendszerben (elektronikus úton) vagy a vezetőség
által összehívott közgyűlésen. Minden INQUA MNB tag szavazati joggal rendelkezik. A szavazás
akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak felénél több fő vesz részt a szavazásban. Egy jelölt
akkor hirdethető ki a szavazás nyertesének, ha birtokolja a leadott szavazatok legalább 50 %-át
+ 1 szavazatot. Amennyiben az első fordulóban egyetlen jelölt sem ér el 50%+1 szavazatot,
akkor a két legtöbb szavazatot elért jelölt (mind az elnöki, mind a titkári posztokra) indulhat a
2. fordulóban, ahol szintén 50%+1 szavazatot kell elérnie a tisztségre történő megválasztáshoz.
A megválasztott elnök eldöntheti, hogy 1 vagy 2 titkárral kíván dolgozni ciklusában.
A vezetőség bármely tagjának lemondása esetén, soron kívüli választást kell tartani a
megüresedett posztra hasonló feltételekkel.
Az operatív bizottság megválasztásának menete:
Az operatív bizottság javasolt létszáma 10 fő. Automatikusan tagjai az INQUA MNB tagságában
résztvevő, az MTA doktora címmel rendelkező tagok, valamint a maximum 3 főből álló
választott vezetőség. Amennyiben ezen tagok létszáma nem éri el a 10 főt, akkor a vezetőség
választásával egyidejűleg szavazni kell az operatív bizottság további tagjaira. A választás
menete ez esetben hasonló a vezetőség tagjainak választásánál leírtakhoz, azzal a

különbséggel, hogy az operatív bizottság tagjainak választása egyfordulós, a jelöltek a
szavazatok számának sorrendjében válnak az operatív bizottság tagjaivá.
Az INQUA MNB beszámolási kötelezettsége
Az INQUA MNB vezetősége éves aktivitásáról az MTA X. Osztályának írásos jelentés
formájában tartozik elszámolási kötelezettséggel, melyet minden év december 20-ig kell
megküldjön az MTA X. Osztályának.
Az INQUA MNB tagság feltételei
Az INQUA Magyar Nemzeti Bizottság szándéka, hogy a szakterület iránt érdeklődők minél
szélesebb köre lehessen tagja. Ezért az alábbi kritériumok közül legalább egy teljesítése esetén
a jelentkező a Bizottság tagjává válhat.
1. PhD fokozattal rendelkező kutató, akinek van legalább egy SCI publikációja
negyedidőszakhoz kapcsolódó témában;
2. PhD fokozattal nem rendelkező kutató, akinek legalább egy elsőszerzős
negyedidőszakhoz kapcsolódó témájú publikációja jelent meg referált folyóiratban;
Jelentkezni az INQUA MNB honlapján keresztül lehet, a jelentkezési adatlap kitöltésével.
*Tiszteletbeli tag: olyan személy, aki nyugállományban van, de a Magyar Tudományos Akadémia
köztestületének a tagja
**Külső tag: olyan aktív kutató, aki tartósan külföldön dolgozik, ugyanakkor kutatómunkája
kapcsolódik a magyar negyedidőszaki kutatásokhoz

