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Alapító okiratok

A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai,
illetve megszüntetõ okiratai
A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az MTAtv. és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
1.2. rövidített neve: MTA BTK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
2. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont alapítója: Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Az alapítás idõpontja: 1949. szeptember 13.
4. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont irányító szervének:
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont létrehozásáról szóló jogszabályok megnevezése:
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4231/1949. (190) MT és 10/1951. (I. 6.) MT rendelete.
6. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont gazdálkodási besorolása:
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
7. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont államháztartási szakágazati besorolása:
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
8. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont olyan, intézet szervezeti egységeket magába foglaló jogi személy, amely
saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelõssége van; hozzá önállóan mûködõ
költségvetési szerv nem tartozik. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont költségvetésének elõirányzatai
tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá
elláthatja az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával
és védelmével kapcsolatos feladatokat.
9. Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó intézetek,
valamint a további telephelyek megnevezése és címe (a törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként felveendõk):
9.1. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet
– címe: 1014 Budapest, Úri u. 53.
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– rövidített neve: MTA BTK FI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of Philosophy, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of
Sciences
9.2. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet
– címe: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.
– rövidített neve: MTA BTK ITI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy
of Sciences
9.3. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Mûvészettörténeti Intézet
– címe: 1014 Budapest, Úri u. 49.
– rövidített neve: MTA BTK MI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Art History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of
Sciences
9.4. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet
– címe: 1014 Budapest, Országház u. 30.
– rövidített neve: MTA BTK NTI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of
Sciences
9.5. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet
– címe: 1014 Budapest, Úri u. 49.
– rövidített neve: MTA BTK RI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of
Sciences
9.6. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
– címe: 1014 Budapest, Úri u. 53.
– rövidített neve: MTA BTK TTI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of
Sciences
9.7. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet
– címe: 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
– rövidített neve: MTA BTK ZTI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of Musicology, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of
Sciences
9.8. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Illyés Archívum és Mûhely
– címe: 1067 Budapest, Teréz krt. 13.
9.9. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Mûvészettörténeti Intézet Pszichiátriai Mûvészeti Gyûjtemény
– címe: 1067 Budapest, Teréz krt. 13.
10. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító
okiratban meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
10.1. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont alaptevékenysége:
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont a filozófia, az irodalomtudomány, a mûvészettörténet, a
néprajztudomány, a régészet, a történettudomány és a zenetudomány területén a szervezeti egységeiben zajló
egyéni és csoportos, alap- és alkalmazott kutatásokat projektek formájában is mûvelõ és koordináló, közfeladatokat
ellátó önálló jogi személy. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont ebben az értelemben a történelem, a
mûvelõdés, a mûvészetek és a társadalmi-kulturális örökség – az Európai Unióban nemzeti hatáskörbe utalt –
kutatását munkájának minden formájában és szintjén a vizsgált témák magyarországi és magyar nemzeti
vonatkozásainak nemzetközi összefüggésekbe helyezésével végzi. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
szervezeti egységeinek, az intézeteknek hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerére alapozva, azokat ápolva és bõvítve
elõsegíti a magyar és magyarországi filozófiai, irodalomtudományi, mûvészettörténeti, néprajztudományi, régészeti,
történettudományi és zenetudományi kutatások sokoldalú jelenlétét a hazai és nemzetközi tudományos életben.
Magyarországi és nemzetközi pályázati konzorciumok létrehozását kezdeményezve, illetve ilyen kutatási

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2011. évi 60. szám

11189

együttmûködésekhez csatlakozva segíti elõ közhasznú projektek kidolgozását és megvalósítását. Alapfeladatának
tekinti a keretei között, illetve közremûködésével született kutatási eredmények széles körû közzétételét és
felhasználását a tudomány, az oktatás és a közmûvelõdés megfelelõ szintjein. Ennek érdekében feladatokat vállal a
felsõoktatásban és a doktorképzésben, folyóiratok és szakkönyvek kiadásában, szakmai konferenciák és kiállítások
rendezésében, nyilvánosan hozzáférhetõ adatbázisok, archívumok és dokumentációk készítésében és
mûködtetésében. Gondozza a keretei között mûvelt tudományágakhoz kapcsolódó hagyatékokat, díjakat, és segíti
szakkönyvtárainak munkáját.
10.2. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és intézetei a kutatási alaptevékenység körében kiemelten
foglalkoznak a következõ tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont kutatási alaptevékenysége során a hozzátartozó szervezeti egységek
– elsõdlegesen a Filozófiai Intézet, Irodalomtudományi Intézet, Mûvészettörténeti Intézet, Néprajztudományi Intézet,
Régészeti Intézet, Történettudományi Intézet és Zenetudományi Intézet – révén kiemelten foglalkozik a következõ
területekkel.
A filozófia területén:
A kutatási tevékenység alapvetõ fókusza a tudományfilozófia, a tudomány megértése és az ismeretelmélet.
A tudományfilozófia terén feladata a tudományos kutatás filozófiai problémáinak ideológiamentes vizsgálata, a hazai
és nemzetközi vitákban felmerülõ átfogó, transzdiszciplináris kérdések kutatása, kiemelten a tudomány, a
tudományfejlõdés és -alkalmazás összefüggései, továbbá a tudomány történetileg változó önértelmezései. Törekszik
arra, hogy lehetõséget biztosítson konkrét kutatási feladatra szervezõdõ kutatócsoportok mûködésére a fõ profilon
kívül esõ filozófiai diszciplínák területén is. Kiemelten:
– tudományfilozófia, metodológiatörténet, kozmológiatörténet, a kortárs tudomány megértéséhez hozzájáruló
összefüggések kutatása,
– ismeretelmélet, történeti episztemológia,
– metafizika,
– a szaktudományok filozófiája: matematika, természettudományok, bölcsész- és társadalom-tudományok filozófiája.
Az irodalomtudomány területén:
A magyar irodalomtörténet mûvelése, figyelembe véve a Magyarországon keletkezett, nem magyar nyelvû
irodalmakat is, különös tekintettel a szövegek, források feltárására és kiadására, valamint a magyarországi, illetve
magyar kultúra nemzetközi megismertetésére és a világirodalom egészébe, mint természetes közegébe való
elhelyezésére. Az irodalomelmélet terén a kutatás számára nélkülözhetetlen összefoglalások és nemzetközileg is
értékelhetõ segédeszközök létrehozása. Az irodalomtudományi munkák eredményeinek és az élõ irodalomnak a
kritikai vizsgálata. Kiemelten:
– az irodalomtörténeti kézikönyv megírása,
– a magyar irodalomtudomány és kritika története,
– a magyarországi (magyar, latin, francia stb. nyelvû) klasszikus életmûvek és a nemzetközi neolatin irodalom
magyarországi vagy magyar vonatkozású forrásainak kritikai kiadása,
– a kortárs magyar irodalom kutatása,
– a nemzetközi irodalomelmélet legkorszerûbb irányzatainak alkotó továbbfejlesztése és a magyar irodalomtudományra
való alkalmazása,
– a közép- és kelet-európai irodalomtörténet és források kutatása, különös tekintettel a szláv, a balti és a török
kultúrákra,
– a magyar irodalomtörténet bibliográfiája és nemzetközi bibliográfiai kutatások,
– magyar és idegen nyelvû folyóiratok és tudományos könyvsorozatok fenntartása (többek között: Irodalomtörténeti
Közlemények, Helikon, Neohelicon stb., illetve Humanizmus és Reformáció, Studia Humanitatis, Irodalomtudomány
és Kritika stb.),
– az Illyés Gyula Archívum és Mûhely mûködtetése (anyagfeldolgozás, Illyés Gyula mûveinek kritikai kiadása).
A mûvészettörténet területén:
A magyar mûvészettörténet és a mindenkori kortárs mûvészet kutatása a közép- és kelet-európai régióra, valamint az
egyetemes mûvészeti kontextusra kiterjedõen, történeti, mûvészettudományi, mûvészetelméleti és interdiszciplináris
módszerekkel; a kulturális örökség emlékanyagának (mûemlékek) vizsgálata, a kutatási eredmények publikálása
kiadványokkal, konferenciákkal és kiállításokkal; mûvészetelméleti és tudománytörténeti kutatások. Különösen:
– a magyarországi és magyar mûvészet történetének kutatása és kiadása a kezdetektõl a jelenkorig (építészet,
képzõmûvészet, iparmûvészet, dizájn, vizuális kultúra), alap- és alkalmazott szinten,
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– a magyar mûvészetre vonatkozó források gyûjtése, dokumentálása, archiválása, digitális feldolgozása és
publikálása; fotótár, adattár, levéltár, topográfiák, pecséttár, a mûvészlexikon és könyvtár mûködtetése és
gyarapítása, kutatószolgálat ellátása,
– az Acta Historiae Artium, az Ars Hungarica, valamint a Mûvészettörténeti Füzetek szerkesztése és kiadása, nemzeti
bibliográfiák szerkesztése,
– az MTA Mûvészettörténeti Bizottság bázisintézménye; részvétel a nemzetközi szakmai szervezetek (CIHA, RIHA)
munkájában és szakmai folyóiratok szerkesztésében,
– mûvészettörténeti érdekû kiállítások rendezése múzeumokkal együttmûködve,
– az MTA Mûvészeti Gyûjtemény szakmai felügyelete,
– az MTA Pszichiátriai Mûvészeti Gyûjtemény (PsyArt Collection) fenntartása.
A néprajztudomány területén:
A nemzeti kultúra és a kulturális örökség ápolása; a magyar nemzeti javak megõrzése és átörökítése az etnográfia, az
etnológia, a folklorisztika, a kulturális és a szociál-antropológia terén végzett interdiszciplináris kutatásokkal,
archívumaival, digitalizált gyûjteményeivel és kiadványaival. Kiemelten:
– a magyar nemzeti kultúra és a kulturális örökség vizsgálata,
– a történeti és a jelen viszonyokat elemzõ tematikus alapkutatások a magyar nép és a Magyarországon élõ népek
anyagi kultúrájának, folklórjának és társadalmi jellemzõinek témakörében,
– a magyar nép és a Magyarországon élõ népek kultúrája és társadalma alakulásának vizsgálata a szomszéd népekhez
és tágabban Eurázsia népeihez fûzõdõ kapcsolatainak feltárása a kontinensen érvényesülõ társadalmi és kulturális
folyamatokkal összefüggésben,
– etnológiai kutatások Eurázsia és más kontinensek népei körében,
– hozzájárulás az etnológia általános elméleteinek kidolgozásához,
– kézikönyvek elõállítása, valamint szakkönyvek és folyóiratok gondozása.
A régészet területén:
Hazai és egyetemes régészeti kutatások végzése az õskortól kezdve a törökkor végéig, folyamatosan nemzetközi
együttmûködésben. Feladata a Kárpát-medence, valamint az annak szempontjából releváns eurázsiai régészeti
kultúrák kutatása, ezen belül kiemelt feladata a magyarság történetére vonatkozó valamennyi humán és
természettudományos forrás feltárása, rendszerezése, elemzése és feldolgozása. Módszere interdiszciplináris; a
bölcsészettudományok mellett alapvetõen valamennyi releváns élet- és természettudománnyal együttmûködik a
kultúra, valamint a népesség- és a környezettörténet változásainak feltárásában. Tevékenysége a tudományos munka
valamennyi fázisát felöleli. Kiemelten:
– a Kárpát-medence õskora és eurázsiai kapcsolatai,
– a Kárpát-medence kora középkora és eurázsiai kapcsolatai,
– Magyarország középkori emlékei és európai kapcsolatai,
– a Kárpát-medence népesség- és környezettörténete, az ember alkotta táj változásai (tájföldrajzi, geológiai,
geokémiai, zoológiai, botanikai, antropológiai és genetikai kutatások),
– az Archeogenetikai Laboratórium mûködtetése,
– ásatások (nagyberuházásokat megelõzõ feltárások) s azok feldolgozása, közzététele,
– a leletanyag restaurálása, a korlátozottan nyilvános adattár és szakkönyvtár mûködtetése,
– az Antaeus címû idegen nyelvû évkönyv szerkesztése, kiadása.
A történettudomány területén:
Alap- és alkalmazott történeti kutatások a magyar és egyetemes történelem terén; tudományos kutatási
eredményeket közreadó kézikönyvek, adattárak, monográfiák, forráskiadványok létrehozása magyar és idegen
nyelven, szakkönyvek és folyóiratok megjelentetése; központi magyar és nemzetközi történész szakmai intézmények
mûködtetése, tudományos szervezõ mûhelytevékenység. Különösen:
– a magyar történelem forrásainak feltárása, elemzése,
– a magyar államiság, nemzet és társadalom története,
– a Kárpát-medence gazdaság-, kultúra-, természet- és környezettörténete,
– regionális és összehasonlító Európa-történet,
– a történettudomány elméleti-módszertani kérdései, a történetírás története,
– központi magyar és nemzetközi szakmai intézmények mûködtetése, hazai és nemzetközi tudományos
rendezvények szervezése,
– a magyar történelem kézikönyveinek készítése,
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– magyar és idegen nyelvû tudományos könyvsorozatok és folyóiratok szerkesztése és kiadása (Történelmi Szemle,
Világtörténet stb.),
– történettudományi szakkönyvtár mûködtetése.
A zenetudomány területén:
Az egyetemes és a magyar zenetörténet, népzene és néptánc, valamint a jelenkori zenei mûvelõdés hangzó, írásos,
képi és tárgyi dokumentumainak gyûjtése, archiválása, tudományos kutatása és a kutatási eredmények közzététele,
a nagy magyar zeneszerzõk nemzeti értéket jelentõ hagyatékának õrzése, gyûjtése, gondozása és feldolgozása. Ezen
belül különösen:
– a Bartók Archívum (angolul: Bartók Archives) fenntartása, Bartók Béla zeneszerzõi és tudományos hagyatékának
gondozása, életmûvének kutatása a nemzetközi Bartók-kutatás szervezése céljával,
– Bartók Béla zenemûveinek és írásainak kritikai kiadása, zenemûvei tematikus jegyzékének összeállítása,
– Dohnányi Ernõ hagyatékának gyûjtése, gondozása és feldolgozása, életmûvének kutatása,
– az 1700 elõtti magyar és közép-európai zenetörténet és liturgia, valamint az 1700 utáni magyar zenetörténet
kutatása,
– részvétel a Cantus planus nemzetközi gregoriánkutatásban,
– zenemûvek kritikai kiadása, tematikus jegyzékek összeállítása,
– operakiadás, különös tekintettel Erkel Ferenc mûveire,
– etnomuzikológiai (népzene-tudományi) kutatás, a magyar népzene típusrendjének közreadása, finnugor és török
népzenék kutatása,
– etnokoreológiai (néptánctudományi) kutatás és közreadás,
– jelenkori zenei kulturális antropológiai kutatás,
– magyar, kisebbségi, szomszédnépi, finnugor, török, kopt népzene- és néptáncarchívum fenntartása, gyarapítása,
digitalizálása és közreadása (lejegyzésgyûjtemény, kézirattár, hanglemez-, CD-, hangszalag-, film- és videoszalaggyûjtemény),
– Zenetörténeti Múzeum mûködtetése, organológiai kutatás,
– zenetudományi szakkönyvtár és zenemûtár fenntartása,
– hangszerek és egyéb zenei vonatkozású tárgyak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos szakértõi feladatok ellátása,
– a Musicalia Danubiana közép-európai zenei forráskiadvány-sorozat kiadása és a Studia Musicologica nemzetközi
zenetudományi folyóirat szerkesztése.
10.3. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– segíti a tudomány magyar és idegen nyelven való mûvelését és megjelenítését, tevékenységével összefüggésben
tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat – kézikönyveket, adattárakat, monográfiákat, forráskiadványokat –
jelentet meg,
– szakértõi feladatokat lát el tudományos kérdésekben intézményesen és a kulturális szakértõi névsorban szereplõ
specialistáival egyénileg is,
– feladatkörével kapcsolatos adatgyûjtés, archiválás és dokumentálás,
– együttmûködik hazai kutatóintézményekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más
országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal, mûhelyekkel és szakmai
fórumokkal; elõsegíti a magyar filozófia, irodalomtudomány, mûvészettörténet, néprajztudomány, régészet,
történettudomány, zenetudomány jelenlétét a nemzetközi tudományos életben,
– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki,
– támogatást nyújt a tudomány kommunikációjában, új kutatási irányok feltárásában, és a kutatóintézetek közötti
szélesebb körû együttmûködés elõsegítésében,
– szorgalmazza és elõsegíti a tudományos kutatási eredmények társadalmi és gazdasági hasznosítását,
– támogatja a felsõfokú kutatói és oktatói munkát, a felsõoktatási intézményekkel történõ együttmûködést kutatási,
oktatási feladatok ellátásában,
– hozzájárul a közmûvelõdés tudományos igényû támogatásához: könyvtári, levéltári, örökségvédelmi és múzeumi,
valamint kiállításrendezõi tevékenység végzése.
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10.4. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti felsorolása az
államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
A kutatási feladatokhoz kapcsolódóan:
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás
722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás
722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
181300 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
182000 Egyéb sokszorosítás
581100 Könyvkiadás
581200 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
592015 Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése
620200 Információ-technológiai szaktanácsadás
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
639910 Sajtófigyelés
639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
732000 Piac-, közvélemény-kutatás
749031 Módszertani szakirányítás
749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
749050 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
842152 Nemzetközi oktatási együttmûködés
842153 Nemzetközi kulturális együttmûködés
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
855200 Kulturális képzés
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elõsegítõ képzések
855935 Szakmai továbbképzések
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnõttoktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910201 Múzeumi gyûjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közmûvelõdési, közönségkapcsolati tevékenység
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
10.5. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenysége:
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbõl származó
bevételeinek együttes összege azonban két egymást követõ évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen
teljesített összkiadás egyharmadát.
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11. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont fõigazgatójának és gazdasági vezetõjének kinevezési és megbízási
rendje:
Az MTAtv. 18. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont egyszemélyi
vezetés alatt áll; tevékenységét magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazottként a fõigazgató irányítja.
A fõigazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelõ pályázati eljárás alapján az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg
legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza vezetõi megbízását.
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont gazdasági vezetõje magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ
közalkalmazott. A gazdasági vezetõt az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja
vissza vezetõi megbízását, valamint állapítja meg díjazását.
A fõigazgató és a gazdasági vezetõ tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó
jogszabályokban és az MTA elnökének határozatában foglaltak az irányadók.
12. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
13. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont szervezeti és mûködési rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és
azok államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolását, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
hagy jóvá.
14. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa az
MTA. Az MTA a vagyon használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának
vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – az MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközponttal ingatlanhasználati szerzõdést köt.
15. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és immateriális
javakkal az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával
kapcsolatos szabályzatokban foglaltak szerint gazdálkodik.
16. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.
17. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az MTA
Alapszabályának 66. § (6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban – maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az
MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.
18. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébõl
származó eszközeivel.
19. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont általános jogutódja – ideértve a megszûnõ költségvetési szervek
valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és
költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását – a 2011. december 31-én beolvadással
megszûnt
– Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetnek
(székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59–61.)
– Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetnek
(székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.)
– Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézetnek
(székhelye: 1014 Budapest, Úri u. 49.)
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– Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetnek
(székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.)
– Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetnek
(székhelye: 1014 Budapest, Úri u. 49.)
– Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetnek
(székhelye: 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.)
– Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központnak
(székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.)
20. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi
Intézet 2009. május 29-én kelt, E–660/38/2009. számú, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2011. december 6.
E-1315/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet megszüntetõ okiratát a
következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet
1.2. angol nyelvû megnevezése: Research Institute of Phylosophy of the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59–61.
2.2. telephelye: Lukács Archívum és Könyvtár (1056 Budapest, Belgrád rkp. 2.)
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
4. Az alapítás idõpontja: 1952. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése:
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 114/1951. MT határozata.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
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9. A költségvetési szerv megszüntetésében érintett szervek:
9.1. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
(székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.) mint általános jogutód;
9.2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
(székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 1.) a Lukács Archívum és Könyvtár mûködtetése tekintetében mint részleges
jogutód.
10. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet
beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetbe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
11. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként.
Alaptevékenysége: alapkutatások folytatása a filozófia területén, szakterületi információs feladatok ellátása, az
információs társadalom filozófiai tudományos kérdéseinek kutatása.
12. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont; a Lukács Archívum és Könyvtár mûködtetésével kapcsolatos
feladatokat a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára látja el.
13. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a közfeladatok jövõbeni ellátása, a vagyoni jogok és
kötelezettségek, a vagyon és a költségvetési elõirányzat, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében a
9. pontban felsorolt költségvetési szervek, a 12. pontban részletezettek szerint.
14. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
15. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében általános jogutód a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont; a Lukács Archívum és Könyvtár keretében foglalkoztatott közalkalmazottak
esetében a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára a jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1315/2/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet megszüntetõ okiratát a következõk
szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet
1.2. angol nyelvû megnevezése: Institute of Archeology of the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1014 Budapest, Úri u. 49.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1958. szeptember 15.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 13/1958. MTA (A. K. 15–16.) utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet
beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetbe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként. Alaptevékenysége:
Hazai és egyetemes régészeti kutatásokat végez az õskortól kezdve a török kor végéig, nemzetközi
együttmûködésben mûveli a Kárpát-medence és az annak szempontjából releváns eurázsiai régészeti kultúrák
kutatását. Kiemelt feladata a magyarság történetére vonatkozó régészeti, történeti és biológiai források feltárása,
rendszerezése, elemzése és feldolgozása.
A költségvetési szervnél folyik az Acta Archaelogica Academiae Scientiarum Hungaricae címû idegen nyelvû
szakfolyóirat szerkesztése, szerkeszti és kiadja az Antaeus címû intézeti évkönyvet, valamint a Varia Archaelogica
Hungarica címû kiadványsorozatot. A tudományág hazai és nemzetközi igényeinek megfelelõen szerepet vállal más
kiadványok rendszeres vagy esetenkénti szerkesztésében. Tudományos kérdések tisztázására intézeti, országos és
nemzetközi vitákat, konferenciákat rendez, pályázatokat irányít, ásatásokat vezet, és publikációkat készít hazai és
külföldi együttmûködésben. A tudományos programját a hazai és nemzetközi pályázatokkal összhangban végzi,
és szerepet vállal a magyar régészet szerveinek munkájában.
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Fõ kutatási feladatai közép- és hosszú távú programokban fogalmazódnak meg, amelyekhez szervesen kapcsolódnak
a rövid távú programok, tudományos elemzések és feldolgozások. A költségvetési szerv különbözõ felsõoktatási
intézmények felkérésére részt vesz az oktatásban (alap- és mesterképzés, egyéb továbbképzés).
Tudományos kutatásaihoz kapcsolódó tevékenységet (külsõ megrendelések alapján adatgyûjtés, adatszolgáltatás,
szakirodalmi összeállítás, restaurálás, tudományos konferencia szervezése, kiállításrendezés, gépjármû-,
számítástechnikai eszközök, mûszerek bérbeadása) is folytat, külsõ megbízókkal kötött írásbeli szerzõdések alapján.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont (székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.

E-1315/3/2011.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet megszüntetõ okiratát a
következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet
1.2. rövidített neve: MTA ITI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute for Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
4. Az alapítás idõpontja: 1955. december 24.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabály megnevezése:
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 2253/1955. (XII. 24.) MT határozata.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet
beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetbe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben (a továbbiakban: MTAtv.)
foglaltak alapján mûveli a feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként.
Alaptevékenysége:
– az irodalomelmélet legkorszerûbb irányzatainak alkotó továbbfejlesztése, s a magyar irodalomtudományban való
meghonosítása;
– a magyar irodalomtörténet mûvelése, különös tekintettel a szövegek, források feltárására és kiadására;
– a kutatás számára nélkülözhetetlen összefoglalások, segédeszközök létrehozása és a korábban elhanyagolt
területek kutatásának kezdeményezése;
– foglalkozik az irodalomtudományi munkák eredményeinek bírálatával és értékelésével, és részt vesz az élõ irodalom
kritikai vizsgálatában;
– munkáját a többi kutatóhellyel (egyetemi tanszék, intézetek, közgyûjtemények stb.) együttmûködve végzi; velük
együtt tudományos tanácskozásokat rendez, publikációs fórumokat (folyóiratokat, kiadványsorozatokat) tart fenn
valamennyi irodalomtörténész számára;
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– kapcsolatot létesít más országok hasonló tudományos intézeteivel, valamint nemzetközi tudományos
társaságokkal, és elõmozdítja az egész magyar irodalomtudomány jelenlétét a szakterület nemzetközi életében;
– felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, a doktori képzésben.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont (székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1315/4/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet megszüntetõ
okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet
1.2. rövidített neve: MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet
1.3. angol nyelvû megnevezése: Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. angol nyelvû rövidített neve: HAS Research Institute for Art History
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1014 Budapest, Úri u. 49.
2.2. telephelye: Magyar Tudományos Akadémia Pszichiátriai Gyûjtemény (1064 Budapest, Teréz krt. 13.)
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3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1969. május 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 5/1969. MTA (A. K. 7.) utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet
beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetbe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként.
Alaptevékenysége: a magyarországi és magyar mûvészet történetének kutatása a kezdetektõl a jelenkorig,
mûvészetelméleti, tudománytörténeti, módszertani kutatások végzése, a magyar mûvészet történetére vonatkozó
dokumentációs tevékenység, a kutatási eredmények közzététele, a hazai társintézményekkel való együttmûködés,
országos tudományos mûhely kialakítása, a nemzetközi kutatásokban való részvétel, külföldi szakmai intézményekkel
való együttmûködés kialakítása, a szaktudomány eredményeinek terjesztése a felsõoktatásban, az ismeretterjesztésben,
a kutatási eredmények alkalmazásának elõsegítése, az alaptevékenységhez kapcsolódó szerzõdéses megbízások
ellátása, a Magyar Tudományos Akadémia Mûvészeti Gyûjtemény szakmai felügyelete, a Magyar Tudományos
Akadémia Pszichiátriai Gyûjtemény fenntartása, az említett gyûjteményekkel kapcsolatos feladatok ellátása, a
mûködtetés feltételeinek biztosítása.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont (székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
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14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1315/5/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet megszüntetõ okiratát a
következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet
1.2. rövidített neve: MTA NKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute of Ethnology Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1967. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/1967. MTA (A. K. 2.) MTA utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet, a Magyar
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Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet
beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetbe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként. Alaptevékenysége:
– a magyar nemzeti kultúra és a kulturális örökség vizsgálata;
– történeti és a jelen viszonyokat elemzõ tematikus alapkutatások a magyar nép anyagi kultúrájának, folklórjának és a
társadalom szerkezetének témakörében, a magyarországi nemzetiségeket, valamint a közép- és kelet-európai
népeket is érintve;
– etnológiai kutatások, az eurázsiai, óceániai és afrikai népek kultúrájának vizsgálata;
– a feladatkörrel kapcsolatos adatgyûjtés és nyilvántartás;
– a kutatások eredményeinek publikálása, részben saját kiadói tevékenység révén;
– közremûködés az egyetemeken folyó oktatómunkában és a posztgraduális képzésben;
– tudományos kapcsolatok kiépítése és ápolása hazai és külföldi rokon intézményekkel.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont (székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1315/6/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ megszüntetõ okiratát a
következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ
1.2. rövidített neve: MTA TK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Center for Social Studies at the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.
2.2. telephelye: MTA Vendégház (1014 Budapest, Országház u. 21.)
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 2001. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia 2000. november 3-i Közgyûlésének 5.2. számú határozata.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szerv megszüntetésében érintett szervek:
9.1. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
(székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.) mint általános jogutód;
9.2. Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont
(székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.) az MTA Gyerekszegénység Elleni Program tekintetében mint részleges
jogutód;
9.3. Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.)
a várbeli (az Úri utca és az Országház utca által határolt épülettömbben elhelyezett) társadalomtudományi
kutatóintézetek mûködési, üzemeltetési feltételeinek biztosítása, az MTA Vendégház üzemeltetése tekintetében mint
részletes jogutód.
10. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet
beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetbe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
11. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként.
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Alaptevékenysége: a Magyar Tudományos Akadémia kiemelt társadalomtudományi kutatási feladatainak, illetve a
költségvetési szervvel együttmûködõ, köztestületi költségvetési szervként mûködõ, jogi és diszciplináris
önállóságukat megõrzõ várbeli (az Úri utca és az Országház utca által határolt épülettömbben elhelyezett)
társadalomtudományi kutatóintézetek (Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Jogtudományi Intézet,
Mûvészettörténeti Kutatóintézet, Néprajzi Kutatóintézet, Politikai Tudományok Intézete, Régészeti Intézet,
Szociológiai Kutatóintézet, Történettudományi Intézet és Világgazdasági Kutatóintézet) interdiszciplináris
vállalásainak segítése, mûködési, üzemeltetési feltételeinek biztosítása. Feladata továbbá a költségvetési szerv
Tudományos Tanácsa által kialakított közös társadalomtudományi projektek, konferenciák szervezése, a szükséges
nemzetközi konferenciabázis, publikációs rendszer megteremtése és mûködtetése, a mindehhez szükséges
finanszírozási, igazgatási feladatok ellátása, az MTA Vendégház üzemeltetése.
12. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, az MTA Gyerekszegénység Elleni Programmal kapcsolatos
feladatokat a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont, a költségvetési szervvel
korábban együttmûködõ, köztestületi költségvetési szervként mûködõ, várbeli (az Úri utca és az Országház utca által
határolt épülettömbben elhelyezett) társadalomtudományi kutatóintézetek mûködési, üzemeltetési feltételeinek
biztosításával, az MTA Vendégház üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Tudományos Akadémia
Létesítménygazdálkodási Központ látja el.
13. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv jogutódja a közfeladatok jövõbeni ellátása, a vagyoni jogok és kötelezettségek, a
vagyon és a költségvetési elõirányzat, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében a 9. pontban felsorolt
költségvetési szervek, a 12. pontban részletezettek szerint.
14. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
15. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében általános jogutód a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont, az MTA Gyerekszegénység Elleni Program keretében foglalkoztatott
közalkalmazottak esetében a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont, a költségvetési
szervvel korábban együttmûködõ, köztestületi költségvetési szervként mûködõ, várbeli (az Úri utca és az Országház
utca által határolt épülettömbben elhelyezett) társadalomtudományi kutatóintézetek mûködési, üzemeltetési
feltételeinek biztosítása, az MTA Vendégház üzemeltetési feladatainak ellátása érdekében foglalkoztatottak
tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ a jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1315/7/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet megszüntetõ okiratát a
következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet
1.2. rövidített neve: MTA ZTI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute of Musicology of the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1961. július 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 9/1961. MTA (A. K. 11.) utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet
beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetbe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként.
Alaptevékenysége: az egyetemes és a magyar zenetörténet, népzene és néptánc hangzó, írásos, képi és tárgyi
dokumentumainak gyûjtése, archiválása, tudományos kutatása és kutatási eredményeinek közzététele, valamint a
nagy magyar zeneszerzõk, elsõsorban Bartók Béla és Dohnányi Ernõ nemzeti értéket jelentõ hagyatékának gyûjtése,
gondozása és feldolgozása. A költségvetési szerv kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következõ
területekkel:
– Bartók Béla életmûvének kutatása;
– régi magyar és közép-európai zenetörténet kutatása;
– 1700 utáni magyar zenetörténet kutatása;
– etnomuzikológiai (népzene-tudományi) kutatás és közreadás,
– etnokorelógiai (néptánc-tudományi) kutatás és közreadás,
– szakdokumentáció, népzenei és néptánc lejegyzésgyûjtemény, kézirattár, hanglemez-, CD-, hangszalag-, film-,
DVD- és videoszalag-gyûjtemény fenntartása és fejlesztése,

11206

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2011. évi 60. szám

– a tudományos munka eredményei közzététele kiállításokon, amihez közmûvelõdési feladatként kapcsolódik a
Zenetörténeti Múzeum mûködtetése.
A költségvetési szerv kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat jelentet meg,
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését,
– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más
országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elõsegíti a magyar zenetudomány
jelenlétét a tudomány nemzetközi életében,
– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki,
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását,
– a felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és
továbbképzési feladatokat lát el,
– gondoskodik a szervezetéhez tartozó tudományos gyûjtemények fennmaradásáról és gyarapításáról,
– zenetudományi szakkönyvtárat mûködtet,
– egyéb közmûvelõdési feladat ellátása (hangversenyeket rendez).
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont (székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1315/8/2011.
Pálinkás József s k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Központ alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az MTAtv. és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: MTA Agrártudományi
Kutatóközpont)
1.2. rövidített neve: MTA ATK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
2. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont alapítója:
Magyar Köztársaság Kormánya
Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Az alapítás idõpontja: 1949. szeptember 29.
4. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont létrehozásáról rendelkezõ jogszabályok megnevezése:
– a földmûvelésügyi miniszter 8062/8/1949. FM rendelete;
– a Minisztertanács 4268/1949. (208) MT rendelete;
– a földmûvelésügyi miniszter 16124/1950. (X. 3.) FM rendelete;
– a Minisztertanács 500/11/1953. MT határozata.
6. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont gazdálkodási besorolása:
Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
7. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont szakágazati besorolása:
721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
8. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont olyan, intézetszervezeti egységeket magába foglaló jogi személy, amely saját
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelõssége van; hozzá önállóan mûködõ költségvetési
szerv nem tartozik. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont költségvetésének elõirányzatai tekintetében ellátja a
gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá elláthatja az üzemeltetéssel
és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos
feladatokat.
9. Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint az MTA Agrártudományi Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó intézetek és
egyéb telephelyek megnevezése és címe (a törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként felveendõk):
9.1. MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézet
– címe: 1143 Budapest, Hungária körút 21.
– rövidített neve: MTA ATK ÁOTI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Veterinary Medical Research, Centre for Agricultural Research, Hungarian
Academy of Sciences
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9.2. MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet
– címe: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
– rövidített neve: MTA ATK TAKI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research,
Hungarian Academy of Sciences
9.3. MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet
– címe: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
– rövidített neve: MTA ATK NÖVI
– angol nyelvû megnevezése: Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of
Sciences
9.4. MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezõgazdasági Intézet
– címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
– rövidített neve: MTA ATK MGI
– angol nyelvû megnevezése: Agricultural Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences
9.5. Kísérleti telepek
– címe: 1029 Budapest, Nagykovácsi út 26–30.
2162 Õrbottyán, Kvassay-telep
7019 Sárhatvan, Ötvenkilencpuszta
(Pusztaegres külterület 0100 hrsz.)
10. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban
meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
10.1. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont alaptevékenysége:
A kutatóközpont tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket végezzen az
agrártudományok területén, valamint részt vegyen tudományos és szakmai ismeretek átadásában a társadalom
részére.
10.2. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont és intézetei a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkoznak
a következõ tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:
Az állatorvos-tudomány területén:
– a háziasított és a vadon élõ állatok fertõzõ eredetû (vírusos, baktériumos és parazitás) betegségeinek és ezek
kórokozóinak tanulmányozása;
– állatbetegségek elleni védekezést, az állatorvosi gyakorlat munkáját segítõ és az élelmiszerbiztonságot szolgáló
diagnosztikai és vakcinázási módszerek fejlesztése, ezzel kapcsolatos környezetvédelmi, molekuláris-biológiai,
biotechnológiai, immunológiai és kórtani kutatások végzése;
– közegészségügyi szempontból jelentõs, állatról emberre terjedõ fertõzõ betegségek (zoonózisok) kórokozóinak és
állat-rezervoárjainak kutatása, a fertõzési veszély csökkentése és megelõzése;
– vektor által közvetített kórokozók (esetleg a klímaváltozással kapcsolatos) felbukkanásának vagy újrajelentkezésének
monitorozása; új kórokozók felismerése, kimutatása és jellemzése;
– az állatorvos-tudományi eredmények gyakorlati alkalmazásának kidolgozása, részvétel a fertõzõ betegségek elleni
országos védekezési programokban.
A növénytermesztés, -nemesítés és agrotechnika területén:
– növényi alkalmazkodóképesség, stresszrezisztencia-kutatások végzése sejtbiológiai, szövettani, növényélettani,
növényi fejlõdés- és szaporodásbiológiai, molekuláris biológiai, funkcionális genetikai, genomikai, proteomikai,
metabolomikai, bioinformatikai és rendszerbiológiai megközelítésekkel;
– növényi génbank gyûjtemény létrehozása, fenntartása, a génbanki állomány fenotípusának és genotípusának
jellemzése, a genetikai variabilitás növelése, új genetikai források létrehozása elõnemesítéssel, a nemesítési
módszerek fejlesztése;
– az egészséges humán táplálkozást, állati takarmányozást, valamint az élelmiszer-biztonság javítását elõsegítõ kiváló
beltartalmi tulajdonságokkal rendelkezõ növényi genotípusok szelekciója;
– a hazai agroökológiai és klimatikus körülmények között jó alkalmazkodóképességgel rendelkezõ új növényfajták,
beltenyésztett törzsek és hibridek nemesítése hagyományos és molekuláris nemesítési módszerekkel, tájfajták, régi
magyar fajták, egzotikus források, valamint termesztett rokon és vad fajok genetikai állományának felhasználásával;
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– a fenntartható mezõgazdaság kérdéskörének kutatása növénytermesztési kísérletekben, a klímaváltozás
hatásainak tanulmányozása, növénytermesztési faktorok összefüggés-vizsgálata, agroökológiai rendszerek
fenntarthatóságának kutatása tartamkísérletekben.
A növényvédelem területén:
– növénykárosító szervezetek és gyomnövények biológiája, az ellenük történõ védekezési eljárások folyamatos
kutatása klasszikus, biotechnológiai és ökológiai módszerekkel;
– környezetanalitikai módszerfejlesztés és monitorozási vizsgálatok, a mezõgazdasági technológia kémiai és
genetikai biztonságával kapcsolatos vizsgálatok, környezeti kockázatazonosítás és -elemzés, mellékhatások
vizsgálata nem célzott szervezeteken;
– hazai kultúrnövényeinket károsító vírus-, gomba- és bakteriális kórokozók elleni rezisztencia élettani, biokémiai és
molekuláris biológiai hátterének a tisztázása;
– tájökológiai vizsgálatok a biodiverzitás és fenntartható fejlõdés harmonizációjára agrártájban; autökológiai,
populációbiológiai, viselkedésökológiai, taxonómiai, evolúcióbiológiai vizsgálatok kártevõkön, a biológiai
védekezésben, természetvédelmi vagy indikációs szempontból fontos, ízeltlábú fajokon;
– viselkedésszabályozó, infokémiai kommunikációs rendszerek feltárása a termésbiztonságot és versenyképességet
veszélyeztetõ kártevõk populációinak szabályozása érdekében;
– számítógépes (in silico) szerkezet-hatás összefüggés-vizsgálatok szelektív és környezetkímélõ növényvédõszerhatóanyagok vezérvegyületeinek keresésére: növényvédõ szer hatóanyagok szintézise, új szintézisutak kidolgozása;
– szaktanácsadás.
A talajtan és agrokémia területén:
– a földhasználatváltásnak, az eltérõ földhasználati rendszereknek és a klímaváltozásnak a talaj-, víz-, anyag- és
energiaforgalmi folyamataira és a felszíni vizek minõségére gyakorolt hatásainak kutatása, tábla- és vízgyûjtõ szintû
modellezése különbözõ tér- és idõléptékekben;
– a mikroorganizmusok, a magasabb rendû növények és a talaj közötti kölcsönhatások talajfolyamatokban,
növénytáplálásban, talajremediációban játszott szerepének kutatása, a környezet ökológiai állapotának jellemzése;
– a talaj–növény–légkör rendszer nedvesség- és tápelemforgalmi, valamint biológiai folyamatainak matematikai
modellezése;
– a talajtani folyamatok és a talajfunkciók tér- és idõbeli vizsgálata a digitális talajtérképezés és a térbeli modellezés
eszközeivel a talajdegradációs folyamatok jellemzésére, azok megelõzése és káros hatásainak mérséklése
érdekében.
10.3. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– kutatási alaptevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
– együttmûködik hazai kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart
fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elõsegíti a
magyar agrártudományi, föld- és környezettudományi és állatorvos-tudományi kutatások jelenlétét a nemzetközi
tudományos életben;
– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és
továbbképzési feladatokat lát el;
– szakkönyvtárakat mûködtet.
10.4. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti felsorolása az
államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721131 Mezõgazdasági biotechnológiai alapkutatás
721132 Mezõgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás
721133 Mezõgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása
721912 Matematikai alkalmazott kutatás
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721931 Agrártudományi alapkutatás
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés
721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
721951 Kémiai alapkutatás
721952 Kémiai alkalmazott kutatás
721961 Földtudományi alapkutatás
721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés
749050 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
559099 Egyéb máshová nem sorolt szálláshely-szolgáltatás
562917 Munkahelyi étkeztetés
581100 Könyvkiadás
581200 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
620900 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
711200 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnõttoktatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
10.5. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenysége:
Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbõl származó
bevételeinek együttes összege azonban két egymást követõ évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen
teljesített összkiadás egyharmadát.
11. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont fõigazgatójának és gazdasági vezetõjének kinevezési és megbízási rendje:
Az MTAtv. 18. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az MTA Agrártudományi Kutatóközpont egyszemélyi vezetés
alatt áll; tevékenységét magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazottként a fõigazgató irányítja.
A fõigazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelõ pályázati eljárás alapján az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg
legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza vezetõi megbízását.
Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont gazdasági vezetõje magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ
közalkalmazott. A gazdasági vezetõt az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja
vissza vezetõi megbízását, valamint állapítja meg díjazását.
A fõigazgató és a gazdasági vezetõ tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó
jogszabályokban és az MTA elnökének határozatában foglaltak az irányadók.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

11211

2011. évi 60. szám

12. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
Az MTA Agrártudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
13. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont szervezeti és mûködési rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok
államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolását, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a
szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.
14. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa az MTA.
Az MTA a vagyon használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának
vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – az MTA
Agrártudományi Kutatóközponttal ingatlanhasználati szerzõdést köt.
15. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és immateriális
javakkal az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával
kapcsolatos szabályzatokban foglaltak szerint gazdálkodik.
16. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.
17. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az MTA Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel
összhangban – maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az MTAtv. 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.
18. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébõl származó
eszközeivel.
19. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont általános jogutódja – ideértve a megszûnõ költségvetési szervek valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását – a 2011. december 31-én beolvadással megszûnt
– Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézetnek
(székhelye: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.)
– Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-tudományi Kutatóintézetének
(székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 21.)
– Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetnek
(székhelye: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.)
20. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia
Mezõgazdasági Kutatóintézet 2009. május 29-én kelt, E–660/18/2009 számú, egységes szerkezetû alapító okirata
hatályát veszti.
Budapest, 2011. december 6.
E-1312/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet megszüntetõ okiratát
a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézet
1.2. rövidített neve: MTA NKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
2.2. telephelye: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26–30.
3. A költségvetési szerv alapítója: földmûvelésügyi miniszter
4. Az alapítás idõpontja: 1932. december 31.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályok és akadémiai rendelkezések megnevezése:
– a földmûvelésügyi miniszter 49000/1932. FM rendelete;
– mezõgazdasági és élelmezésügyi miniszter 12/1981. (MÉM. É. 30.) MÉM utasítása;
– a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának 7/1982. (A. K. 2.) MTA–F. utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-tudományi Kutatóintézete, a Magyar
Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet és a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi
Kutatóintézet beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Mezõgazdasági Kutatóintézetbe, amely 2012. január 1-jétõl
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában megjelölt közfeladatokat
látja el, az alábbiak szerint:
– alapkutatások végzése a növénykórtan, rovartan, gyomirtás és peszticidkémia területén,
– módszertani segítség nyújtása a növényvédelmi alkalmazott kutatásokhoz és fejlesztõ munkákhoz, illetve ökológiai
és környezetvédelmi kutatásokhoz,
– részvétel a szakemberképzésben és továbbképzésben.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja látja el.
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12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi
Kutatóközpont (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1312/2/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet megszüntetõ
okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
1.2. rövidített neve: MTA TAKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Research Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry of the Hungarian
Academy of Sciences
1.4. rövidített angol neve: RISSAC
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Köztársaság Kormánya
4. Az alapítás idõpontja: 1949. június 28.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályok és akadémiai rendelkezések megnevezése:
– a földmûvelésügyi miniszter 8062/1949. (136) FM rendelete;
– 28/1955. (Mg. É. 12.) FM utasítás;
– a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 7/1957. MTA (A. K. 18–19.) utasítása;
– a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 8/1959. MTA (A. K. 21–22.) utasítása.
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6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-tudományi Kutatóintézete, a Magyar
Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet és a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi
Kutatóintézet beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Mezõgazdasági Kutatóintézetbe, amely 2012. január 1-jétõl
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában megjelölt
közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
A költségvetési szerv talajtani, agrokémiai, talajbiológiai és talajbiokémiai alapkutatásokat végez, részt vesz a
talajtannal, agrokémiával, és környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztésekben, az elnyert nemzetközi pályázatok
teljesítése érdekében talajtani, agrokémiai és talajbiológiai kutatásokat végez, a talajtan-agrokémia-talajbiológia
területén oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet folytat, a kísérleti telepeken folytatott talajtani, agrokémiai, és
talajbiológiai kutatások céljára termelési és az alaptevékenységgel azonos kiegészítõ tevékenységet végez.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi
Kutatóközpont (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1312/3/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-tudományi Kutatóintézete megszüntetõ okirata

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-tudományi Kutatóintézete megszüntetõ
okiratát a következõk szerint adom ki:

1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-tudományi Kutatóintézete
1.2. rövidített neve: MTA ÁOTKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Veterinary Medical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
1.4. rövidített angol neve: VMRI
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 21.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Köztársaság Minisztertanácsa
4. Az alapítás idõpontja: 1949. október 5.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályok és akadémiai rendelkezések
megnevezése:
– 15034/1949. (XI. 26.) FM rendelet;
– 500/11/1953. MT számú határozat;
– a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának 9/1976. (A. K. 13.) MTA–F. számú utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-tudományi Kutatóintézete, a Magyar
Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet és a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi
Kutatóintézet beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Mezõgazdasági Kutatóintézetbe, amely 2012. január 1-jétõl
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában megjelölt
közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
– háziállatok és halak baktériumos, vírusos és parazitás betegségeinek tanulmányozása;
– a fertõzõ és parazitás állatbetegségek elleni védekezést és élelmiszerbiztonságot szolgáló diagnosztikai és
vakcinázási módszerek tökéletesítése, ezzel kapcsolatos környezetvédelmi, molekuláris-biológiai, biotechnológiai,
immunológiai és kórtani kutatások végzése;
– tudományos eredmények továbbadása, azok gyakorlati alkalmazásának kidolgozása, részvétel fertõzõ és parazitás
betegségek elleni országos védekezési programokban, a graduális és posztgraduális képzésben, doktori programok
vezetése;
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– tudományos konferenciák rendezése, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, valamint a tudományterület népszerûsítése
és az eredmények gyakorlati bevezetésének elõsegítése;
– mindezen alaptevékenység végsõ soron az állatbetegségek és zoonózisok elleni védekezés és diagnosztikai
módszerek tudományos tökéletesítését szolgálják, a mindenkori nemzetgazdasági és környezetvédelmi igények
figyelembevételével.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontja látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi
Kutatóközpont (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.

E-1312/4/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi
XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az MTAtv. és az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont (a továbbiakban: MTA Ökológiai Kutatóközpont)
1.2. rövidített neve: MTA ÖK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
2. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont alapítója: vallás- és közoktatásügyi miniszter
Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Az alapítás idõpontja: 1926. március 13.
4. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont irányító szervének:
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont létrehozásáról rendelkezõ jogszabályok megnevezése:
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 735/1926. VKM (III. 13.) és 17300/1936. VKM rendelete, valamint a Minisztertanács
10/1951 (I. 6.) MT rendelete
6. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont gazdálkodási besorolása:
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
7. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont államháztartási szakágazati besorolása:
721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
8. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont olyan, intézetszervezeti egységeket magában foglaló jogi személy, amely saját
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelõssége van; hozzá önállóan mûködõ költségvetési
szerv nem tartozik. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont költségvetésének elõirányzatai tekintetében ellátja a
gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá elláthatja az üzemeltetéssel
és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos
feladatokat.
9. Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint az MTA Ökológiai Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó intézetek és egyéb
telephelyek megnevezése és címe (a törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként felveendõk):
9.1. MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet
– címe: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
– rövidített neve: MTA ÖK BLI
– angol nyelvû megnevezése: Balaton Limnological Institute, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of
Sciences,
9.2. MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet
– címe: 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 14.
– rövidített neve: MTA ÖK DKI
– angol nyelvû megnevezése: Danube Research Institute, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of
Sciences
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9.3. MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet
– címe: 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.
– rövidített neve: MTA ÖK ÖBI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of Ecology and Botany, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of
Sciences,
9.4. MTA ÖK DKI telephelye: 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.
9.5. MTA ÖK BLI Tisza-kutató Osztály: 5358 Tiszafüred, Füredi u. 10.
4026 Debrecen, Bem tér 18/C.
10. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban
meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
10.1. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont alaptevékenysége:
A Duna-Kutató Intézetbõl, a Balatoni Limnológiai Intézetbõl és az Ökológiai és Botanikai Intézetbõl álló kutatóközpont
alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik:
– a szárazföldi és a vízi életközösségek összetételének, szerkezetének, dinamikájának és mûködésének vizsgálatával;
– az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntarthatóságának ökológiai vizsgálatával;
– az élõhelyek, a biodiverzitás és a vízminõség védelmével kapcsolatos hatályos nemzetközi egyezményekkel
összefüggõ kutatásokkal;
– a tájhasználat, a tájrendezés, a vízhasznosítás, a vizek szabályozása, valamint a környezet állapotát módosító egyéb
beavatkozások hatáselemzésével, illetve a helyreállításra irányuló tevékenység tudományos megalapozásával,
továbbá a globális, regionális és lokális léptékû ökológiai folyamatok hátterének és összefüggéseinek vizsgálatával.
10.2. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont és intézetei a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkoznak a
következõ tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:
A balatoni limnológiai kutatások területén:
– a Balaton élõvilágával összefüggõ biológiai kutatások, a balatoni anyagforgalommal kapcsolatos
táplálkozásbiológiai és produkcióbiológiai kutatások, a várható természeti és emberi hatások elõrejelzése és
modellezése;
– hidrobotanikai kutatások (algák, tápelemforgalom, makrofiták kutatása);
– hidrozoológiai kutatások (zooplankton, élõbevonat, makrogerinctelen-fauna és halbiológiai kutatások);
– kísérletes állattani és ökotoxikológiai kutatások.
A Tisza-kutatás területén:
– a Tisza és a tiszai Alföld természeti múltjának, múlt-, jelen- és jövõbeli természetes változásainak és a mesterséges
beavatkozások hidrológiai, vízkémiai, hidrobiológiai és tájföldrajzi következményeinek következetes vizsgálata; a
Tisza biológiai anyagforgalmával kapcsolatos kutatások;
– a Tisza és vízgyûjtõ területe élõvilággal összefüggõ taxonómiai, cönológiai, ökológiai, és élettani kutatások; a
klímadinamizmus és a vízjárás biotikus hatásának vizsgálatai;
– a kutatómunka a Felsõ-Tisza völgyére és a mellékfolyók országhatárokon átnyúló szakaszaira is kiterjed,
együttmûködve az érintett országok társintézményeivel, és erõsítve az Európai Unió Víz Keretirányelve és a
természetvédelmet szolgáló hatályos nemzetközi egyezmények végrehajtásának szakmai hátterét.
A Duna-kutatás területén:
– a Duna (fõág – ártér – beömlõ vizek) hidrobiológiai kutatása együttmûködésben a tíz Duna-menti ország
intézményeivel, figyelemmel a folyamökológia elõtérben álló tudományos kérdéseire, valamint a víz- és
tájhasználat ökológiai feltételrendszerének meghatározására a Duna teljes hosszára kiterjedõen;
– a hidrológiai, hidromorfológiai, tájökológiai és biológiai folyamatok összefüggéseinek feltárása a Duna
vízrendszerében;
– az ökológiai, a gazdasági és a társadalmi érdekek harmonizálása, illetve az ökológiai szemléletmód határozottabb
érvényesítése a vízgazdálkodásban, a Duna fenntartható hasznosításának szakmai megalapozására törekedve, a
vonatkozó jogszabályokkal, EU-direktívákkal és nemzetközi egyezményekkel összhangban.
Egyéb limnológiai kutatások, különösen:
– a szikes- és különleges adottságú, hazai felszíni vizek limnológiai feltárása;
– a Fertõ-Hanság vizeinek határon átmenõ komplex hidrobiológiai kutatása, a természeti értékmegõrzés és a széles
körû hasznosítás hosszú távú, egyeztetett szempontjai szerint.
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A terresztris ökológia és botanika területén:
– az alap- és alkalmazott kutatások nemzetközi szintû mûvelése a terresztris ökológia és a botanika egyes területein:
hazai súlypontú funkcionális ökológiai kutatások, a klímaváltozás életközösségek szervezõdésére gyakorolt
hatásának vizsgálata, hazai és nemzetközi vonatkozású táj- és restaurációs ökológiai kutatások, az
ökoszisztéma-szolgáltatások elemzése;
– hazánk élõvilágával kapcsolatos feltáró biodiverzitás kutatások és a fenti tudományterületekre esõ, a nemzeti
tudomány részét képezõ ismeretanyag gondozása, fejlesztése, közkinccsé tétele: adatbázisok építése, karbantartása,
elemzése és publikálása, kapcsolódás a nemzetközi elektronikus kutatási infrastruktúrák szolgáltatásaihoz;
– a Nemzeti Botanikus Kert, a legnagyobb hazai tudományos élõnövény-gyûjtemény – mint mûemléki és
természetvédelem alatt álló felbecsülhetetlen nemzeti vagyon – gyûjteményeinek fenntartása, fejlesztése és széles
körû bemutatása.
10.3. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
– együttmûködik hazai kutatóhelyekkel, szakintézményekkel, felsõoktatási intézményekkel, NGO-kal, velük közös
kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi
tudományos társaságokkal; elõsegíti a magyar limnológiai, hidrobiológiai, ökológiai, botanikai kutatások jelenlétét
a nemzetközi tudományos életben;
– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és
továbbképzési feladatokat lát el;
– szakkönyvtárat mûködtet;
– szakértõi tevékenységet lát el a természet- és környezetvédelem területén.
10.4. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti felsorolása az államháztartási
szakfeladatok rendje szerint:
A kutatási feladatokhoz kapcsolódóan:
721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása
721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
749050 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
711200 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnõttoktatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
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10.5. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont vállalkozási tevékenysége:
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbõl származó bevételeinek
együttes összege azonban két egymást követõ évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített
összkiadás egyharmadát.
11. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont fõigazgatójának és gazdasági vezetõjének kinevezési és megbízási rendje:
Az MTAtv. 18. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az MTA Ökológiai Kutatóközpont egyszemélyi vezetés alatt áll;
tevékenységét magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazottként a fõigazgató irányítja. A fõigazgatót az
Európai Unió ajánlásainak megfelelõ pályázati eljárás alapján az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre,
illetve menti fel, vonja vissza vezetõi megbízását.
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont gazdasági vezetõje magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazott.
A gazdasági vezetõt az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza vezetõi
megbízását, valamint állapítja meg díjazását.
A fõigazgató és a gazdasági vezetõ tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó jogszabályokban
és az MTA elnökének határozatában foglaltak az irányadók.
12. Az MTA Ökológiai Kutatóközpontban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
Az MTA Ökológiai Kutatóközpontban foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
13. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont szervezeti és mûködési rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok
államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolását, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a
szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.
14. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa az MTA. Az MTA
a vagyon használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és
használatba adásával kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – az MTA Ökológiai Kutatóközponttal
ingatlanhasználati szerzõdést köt.
15. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és immateriális javakkal az
MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos
szabályzatokban foglaltak szerint gazdálkodik.
16. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése
szerint kiadott akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.
17. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az MTA Alapszabályának 66. §
(6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban
– maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az MTAtv. 23. § (6) bekezdése
szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.
18. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébõl származó
eszközeivel.
19. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont általános jogutódja – ideértve a megszûnõ költségvetési szervek valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását – a 2011. december 31-én beolvadással megszûnt
– Magyar Tudományos Akadémia Duna-kutató Intézetnek
(székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 8–10.)
– Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetnek
(székhelye: 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.)
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20. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni
Limnológiai Kutatóintézetének 2011. március 19-én kelt, E–395/1/2011. számú, egységes szerkezetû alapító okirata
hatályát veszti.
Budapest, 2011. december 6.
E-1308/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Duna-kutató Intézet megszüntetõ okirata

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Duna-kutató Intézetének megszüntetõ okiratát a
következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Duna-kutató Intézet
1.2. rövidített neve: MTA DKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Danube Research Institute, Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 8–10.
2.2. telephelyek 2131 Göd, Jávorka Sándor u. 14.
2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 2011. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 26/2010. (V. 4.) számú határozata.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Duna-Kutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézetbe,
amely 2012. január 1-jétõl Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
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10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában megjelölt
közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
Mûködésének célja, hogy nemzetközi színvonalú hidrobiológiai tudományos kutatásokat folytasson a hidrológia,
tájökológia, klimatológia, természetvédelmi biológia és restaurációs ökológia tudományterületek bevonásával,
kiemelten a Duna folyó Kárpát-medencei szakaszával, árterével és az itt csatlakozó mellékfolyóival kapcsolatban.
A költségvetési szerv kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következõ területekkel:
– a Duna Kárpát-medencei szakaszának (fõág – ártér – beömlõ vizek) hidrobiológiai kutatása nemzetközi
együttmûködésben, figyelemmel a folyóökológia elõterében álló tudományos kérdéseire és a vízhasználatok
ökológiai feltételrendszerének meghatározására;
– a Fertõ-Hanság vizeinek határon átmenõ komplex hidrobiológiai kutatása, a természeti értékmegõrzés és a széles
körû hasznosítás hosszú távú, egyeztetett szempontjai szerint;
– az élõvilág, a biodiverzitás és az ökológiai folyamatok széles körû feltárása alapján – a hidrológia, tájökológia,
klimatológia, természetvédelmi biológia és restaurációs ökológia tudományterületek fokozott összehangolásával –
a kedvezõ ökológiai állapot és a fenntartható hasznosítás feltételeinek meghatározása, tekintettel a távlati
vízbiztonsági stratégiára;
– környezetvédelmi tanácsadás, természetvédelmi tanácsadás, egyéb szaktanácsadás és szakértõi tevékenység;
– egyéb folyók kutatása.
A költségvetési szerv kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más
országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elõsegíti a magyar hidrobiológiai
kutatások jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;
– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és
továbbképzési feladatokat lát el;
– szakkönyvtárat mûködtet.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Ökológiai Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont
(székhelye: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi közfeladatának
jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési elõirányzatait,
valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, illetve a közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai
Kutatóközpont az általános jogutód.
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A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1308/2/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet megszüntetõ okiratát a
következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet
1.2. rövidített neve: MTA ÖBKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
4. Az alapítás idõpontja: 1952. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése:
A Minisztertanács 4047/1951. (XI. 27.) MT határozata
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Duna-kutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézetbe,
amely 2012. január 1-jétõl a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont megnevezéssel mûködik
tovább.
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10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában
megjelölt közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
– a terresztris ökológia és a botanika egyes területein az alap- és alkalmazott kutatások nemzetközi szintû mûvelése;
– a folyóvizek, elsõsorban a Duna hidrobiológiai kutatása és nemzetközi szervezetekben való képviselete;
– hazánk élõvilágával kapcsolatos és a fenti tudományterületekre esõ, a nemzeti tudomány részét képezõ
ismeretanyag feltárása, gondozása, fejlesztése és közkinccsé tétele;
– a Botanikus kert – mint nemzeti vagyon – gyûjteményének fenntartása és fejlesztése;
– részvétel a szakemberképzésben, a tudományos továbbképzésben és a nemzeti kulturális és természetvédelmi
tudat formálásában.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Ökológiai Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont
(székhelye: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi közfeladatának
jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési elõirányzatait,
valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltató jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, illetve a közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõi megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1308/3/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont alapító okiratát a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az MTAtv.
és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: MTA
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
1.2. rövidített neve: MTA CSFK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences
1.4 székhelye: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6–8.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
2. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont alapítója: Konkoly Thege Miklós
Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Az alapítás idõpontja: 1899. május 16.
4. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont irányító szervének:
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont létrehozásáról rendelkezõ jogszabályok és akadémiai
rendelkezések megnevezése: 1935. évi V. törvény, a 10/1951. (I. 6.) MT rendelet és a Magyar Tudományos Akadémia
fõtitkárának 2/1982. (A. K. 1.) MTA-F. utasítása.
6. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont gazdálkodási besorolása:
Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési
szerv.
7. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont államháztartási szakágazati besorolása:
721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
8. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont olyan, intézet szervezeti egységeket magába foglaló jogi
személy, amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelõssége van; hozzá önállóan
mûködõ költségvetési szerv nem tartozik. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont költségvetésének
elõirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
továbbá elláthatja az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával,
hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.
9. Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont szervezeti egységeit
alkotó intézetek és egyéb telephelyek megnevezése és címe (a törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként felveendõk):
9.1. MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
– címe: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15–17.
– rövidített neve: MTA CSFK CSI
– angol nyelvû megnevezése: Konkoly Thege Miklós Astronomical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth
Sciences, Hungarian Academy of Sciences
9.2. MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet
– címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
– rövidített neve: MTA CSFK FTI
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– angol nyelvû megnevezése: Geographical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian
Academy of Sciences
9.3. MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet
– címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
– rövidített neve: MTA CSFK FGI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Geological and Geochemical Research, Research Centre for Astronomy and
Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences
9.4. MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet
– címe: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6–8.
– rövidített neve: MTA CSFK GGI
– angol nyelvû megnevezése: Geodetic and Geophysical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences,
Hungarian Academy of Sciences
9.5. MTA CSFK CSI Napfizikai Obszervatóriuma
– címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
9.6. MTA CSFK CSI Piszkéstetõi Megfigyelõ Állomás
– címe: 3234 Up. Galyatetõ
9.7. MTA CSFK FTI Alkotóház
– címe: 8083 Csákvár, Akadémia u. 5.
9.8. MTA CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium
– címe: 1112 Budapest, Meredek u. 18.
9.9. MTA CSFK GGI Alomhegyi Obszervatórium
– címe: 9400 Sopron, Alomhegy u. 1.
9.10. MTA CSFK GGI Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium
– címe: 9493 Fertõboz, Cenki u. 1.
9.11. MTA CSFK GGI Nemzeti Szeizmológiai Hálózat bérelt telepei
– címe: Mátraszentimre, Piszkéstetõ, Mórágy, 419/3. Hrsz.
9.12. MTA CSFK GGI Sopronbánfalvi Obszervatórium
– címe: 9400 Sopron, Szikla u. 1.
10. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen
alapító okiratban meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
10.1. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont alaptevékenysége:
A Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetbõl, Földrajztudományi Intézetbõl, Geodéziai és Geofizikai Intézetbõl és
a Földtani és Geokémiai Intézetbõl álló kutatóközpont alaptevékenysége csillagászati és földtudományi (földrajzi,
földtani, geokémiai, geodéziai és geofizikai) kutatások végzése, a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat mûködtetése,
felfedezõ kutatások (alapkutatások) végzése, eredményeinek felhasználásra való elõkészítése, illetõleg közzététele;
a felfedezõ kutatáshoz szükséges elméleti vizsgálatok, obszervatóriumi, terepi és laboratóriumi mérések végzése,
tudományos mûszerek, módszerek kialakítása, valamint a mérési adatok tudományos feldolgozása és publikálása,
obszervatóriumok fenntartása, illetõleg szükség esetén újak létesítése.
10.2. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont és intézetei a kutatási alaptevékenység körében
kiemelten foglalkoznak a következõ tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:
A csillagászat (elsõsorban a megfigyelõ csillagászat) területén:
Csillagászati alapkutatásokat végez az univerzumban érvényesülõ sajátos törvények feltárására és mind mélyebb
megismerésére. A kutatóközpont csillagászati kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következõ
területekkel:
– a csillagok és a Nap fizikája, belsõ szerkezete, fejlõdése: a csillagok pulzációja, aktív jelenségek csillagok légkörében,
napaktivitás;
– a csillagok körüli tér, benne a Naprendszer kutatása: csillagkeletkezés és az intersztelláris anyag fizikája,
exobolygórendszerek, a Naprendszer égitestjei;
– egyéb témák, interdiszciplináris kutatások, technológia: nagyenergiás asztrofizikai folyamatok, földi és
ûreszközökre mûszer- és megfigyelési infrastruktúrafejlesztés, csillagászattörténet.
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A földrajztudomány területén:
– a természet-, társadalom- és regionális földrajz elméleti alapjainak továbbfejlesztése;
– térbeli folyamatok és azok kölcsönhatásainak kutatása;
– az ember és környezete kapcsolatának idõ- és térbeli vizsgálata;
– a földrajzi környezet elemeinek minõsítése, különös tekintettel a természeti és társadalmi-gazdasági erõforrásokra,
valamint a Kárpát-medence – fõként Magyarország – területén megfigyelhetõ társadalmi-gazdasági problémákra;
– hagyományosan kormányzati munkát is segítõ nemzet- és honismereti földrajzi kutatások folytatása a
Kárpát-medencében.
A kutatóközpont földrajztudományi kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következõ területekkel
(alapvetõen Kárpát-medencei dimenzióban):
– a természetföldrajzi kutatások területén: a környezeti feltételek és a jelenkori felszínfejlõdés változásainak
természetföldrajzi kutatása (különös tekintettel a potenciális katasztrófaforrásokra);
– a regionális (komplex) földrajzi kutatások területén: nemzet-, hon- és szomszédságismereti célú regionális- és
tájföldrajzi kutatások;
– a társadalomföldrajzi kutatások területén: a társadalmi-gazdasági térfolyamatok, térszerkezetek társadalomföldrajzi
kutatása (különös tekintettel a társadalmi struktúrára, népesedésre, a településhálózatra, a gazdaság egyes ágaira
ható térfolyamatokra).
A földtan területén:
– szerkezetföldtani, vízföldtani és a tágabb értelemben vett környezetföldtani kutatásokat végez Magyarország és
tágabb környezetének (Alp–Kárpát–Dinári régió) területén;
– az elõzõekhez szorosan kapcsolódó terepi és laboratóriumi munkákat, informatikai tevékenységet végez;
– feldolgozza és értelmezi az adatokat;
– elméleti és gyakorlati módszerfejlesztési kutatási tevékenységet végez.
A kutatóközpont földtani kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következõ területekkel:
– az Alp–Kárpát–Dinári régió szerkezetfejlõdésének elemzése;
– a medencefejlõdést és az üledékképzõdést a mezozoikum és a kainozoikum során befolyásoló földtani tényezõk
meghatározása;
– a paleoklíma földtörténeti idõléptékû változásainak földtani vizsgálata.
A geodézia területén:
Geodéziai alapkutatásokat folytat a geodinamika, a geomatematika és a fizikai geodézia területén, különösen:
– a Kárpát-Pannon régió nehézségi erõterének és geodinamikájának kutatása;
– földtani veszélyforrások feltárása, valamint ipari létesítmények és környezetük megfigyelése deformáció- és
mozgásvizsgálattal;
– geodéziai alapkutatáshoz elméleti vizsgálatok végzése és a kutatási eredmények hasznosításához szükséges új,
modern matematikai modellek, módszerek megalkotása;
– a Sopronbánfalvi Geodinamikai Obszervatórium üzemeltetése; szükség esetén új geodinamikai obszervatóriumok
vagy megfigyelõállomások létesítése.
A geofizika területén:
Geofizikai alapkutatások folytatása a Föld magjától a magnetoszféra határáig terjedõ térrész fizikai állapotának,
folyamatainak megismerése (megfigyelése, modellezése) érdekében.
A kutatóközpont a geofizikai kutatási alaptevékenység keretében kiemelten foglalkozik:
– a szilárd Föld mélyszerkezetével, folyamataival, elsõsorban a Kárpát-medence szeizmológiai és elektromágneses
kutatásával;
– a Föld semleges és ionizált légköri tartományaiban lejátszódó fizikai folyamatok vizsgálatával, különbözõ légköri
tartományok közötti csatolási mechanizmusok feltárásával;
– az ûrfizika terén a helioszféra, a földi magnetoszféra és más bolygók magnetoszférája megfigyelésével,
modellezésével;
– a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat feladatainak ellátásával, a Föld plazmakörnyezetének diagnosztizálásával, illetve
az ezekhez kapcsolódó obszervatóriumi tevékenységgel, valamint interdiszciplináris környezettudományi
kutatásokkal, mérési, adatfeldolgozási eljárások fejlesztésével.
A geokémia területén:
Geokémiai alapkutatások végzése a kõzetgenetika, az ásványi nyersanyagképzõdés és a környezet-geokémia
területén.
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A kutatóközpont geokémiai kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következõ területekkel:
– magmás, metamorf és üledékes kõzetrendszerek genetikai vizsgálata, különös tekintettel a Kárpát-medence
litoszférájának megismerésére, valamint a kõzetgenetikai ismeretek alkalmazása az archeometria területén;
– Magyarország természeti környezetének geokémiai állapotfelmérése a természetes háttér és antropogén szennyezõk
viselkedésének feltárásához; a Kárpát-medence környezeti változásainak (többek között klímaváltozásainak)
geokémiai vizsgálata;
– szilárd- és fluidumfázisú ásványi nyersanyagok genetikájának vizsgálata és alkalmazási lehetõségeik feltárása
geokémiai módszerekkel.
10.3. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését, valamint eredményeinek a társadalom felé történõ közvetítését;
– együttmûködik hazai kutatóhelyekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más
országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elõsegíti a magyar csillagászati és
földtudományi kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos életben;
– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és
továbbképzési feladatokat lát el;
– szakkönyvtárat mûködtet.
10.4 Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti
felsorolása az államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
A kutatási feladatokhoz kapcsolódóan:
712101 Mérõeszközök hitelesítése
721911 Matematikai alapkutatás
721912 Matematikai alkalmazott kutatás
721913 Matematikai kísérleti fejlesztés
721961 Földtudományi alapkutatás
721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés
721981 Fizikai alapkutatás
721982 Fizikai alkalmazott kutatás
721983 Fizikai kísérleti fejlesztés
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
581100 Könyvkiadás
581200 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
855935 Szakmai továbbképzések
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnõttoktatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
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10.5. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenysége:
Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbõl
származó bevételeinek együttes összege azonban két egymást követõ évben nem haladhatja meg a tárgyévben
ténylegesen teljesített összkiadás egyharmadát.
11. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont fõigazgatójának és gazdasági vezetõjének kinevezési és
megbízási rendje:
Az MTAtv. 18. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
egyszemélyi vezetés alatt áll; tevékenységét magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazottként a
fõigazgató irányítja. A fõigazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelõ pályázati eljárás alapján az MTA elnöke
nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza vezetõi megbízását.
Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont gazdasági vezetõje magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ
közalkalmazott. A gazdasági vezetõt az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja
vissza vezetõi megbízását, valamint állapítja meg díjazását.
A fõigazgató és a gazdasági vezetõ tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó
jogszabályokban és az MTA elnökének határozatában foglaltak az irányadók.
12. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
A kutatóközpontban foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
13. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont szervezeti és mûködési rendjét, a vállalkozási tevékenységek
körét és azok államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolását, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
hagy jóvá.
14. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon
tulajdonosa az MTA. Az MTA a vagyon használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA
vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – az
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközponttal ingatlan-használati szerzõdést köt.
15. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és
immateriális javakkal az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba
adásával kapcsolatos szabályzatokban foglaltak szerint gazdálkodik.
16. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv.
23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.
17. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az MTA
Alapszabályának 66. § (6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban – maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az
MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.
18. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége
eredményébõl származó eszközeivel.
19. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont általános jogutódja – ideértve a megszûnõ költségvetési
szervek valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait
és költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását – a 2011. december 31-én beolvadással
megszûnt
– Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetnek
(székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.)
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– Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetnek
(székhelye: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6–8.)
– Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézetnek
(székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.)
20. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege
Miklós Csillagászati Kutatóintézet 2009. május 29-én kelt, E–660/10/2009. számú, egységes szerkezetû alapító okirata
hatályát veszti.
Budapest, 2011. december 6.
E-1313/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet megszüntetõ
okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet
1.2. rövidített neve: MTA FKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. angol nyelvû rövidített neve: GRI HAS
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Köztársaság Minisztertanácsa
4. Az alapítás idõpontja: 1949. szeptember 13.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése:
A Minisztertanács 4231/1949. (IX. 13.) MT határozata, és a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 4/1967. MTA
(A.K.4.) utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
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9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia
Földrajztudományi Kutatóintézet és a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet beolvad
a Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetbe, amely 2012. január 1-jétõl a
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában megjelölt
közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
Földtudományi alapkutatások végzése, különös tekintettel a természet- és társadalomföldrajz, valamint a
környezettudományoknak és a társadalomtudományoknak a földrajztudomány kérdéseit érintõ területein,
e területeken részvétel a graduális és posztgraduális (PhD) képzésben.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont (székhelye: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6–8.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, illetve a közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1313/2/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetének
megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet
1.2. rövidített neve: MTA GGKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Geodetic and Geophysical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6–8.
2.2. telephelyei: MTA GGKI Szeizmológiai Fõosztály
(1112 Budapest, Meredek u. 18.)
Alomhegyi Obszervatórium
(9400 Sopron, Alomhegy u. 1.)
MTA Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium
(9493 Fertõboz, Cenki u. 1.)
Nemzeti Szeizmológiai hálózat bérelt telephelyei
(3235 Mátraszentimre, Piszkéstetõ, Mórágy, 419/3 Hrsz.)
Sopronbánfalvi Obszervatórium
(9400 Sopron, Szikla u. 1.)
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1971. március 23.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály és akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Minisztertanács 1005/1955. (I. 13.) MT határozata, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 3/1955. MTA (A.K.3.)
utasítása, 4/1971. MTA-F. (A.K.5.) fõtitkári utasítás.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia
Földrajztudományi Kutatóintézet és a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet beolvad a
Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetbe, amely 2012. január 1-jétõl
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában megjelölt
közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
– országos jelentõségû geodéziai és geofizikai alapkutatások végzése, eredményeinek felhasználásra való
elõkészítése, illetõleg közzététele;
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– geodéziai és geofizikai alapkutatásokhoz szükséges elméleti vizsgálatok, terepi és laboratóriumi mérések végzése,
tudományos mûszerek, módszerek kialakítása, valamint a mérési adatok tudományos feldolgozása és publikálása,
obszervatóriumok fenntartása, illetõleg szükség esetén újak létesítése;
– országos és helyi szeizmológiai hálózatok üzemeltetése, ügyeleti rendszer mûködtetése a lakosság és az illetékes
kormányzati szervek földrengésekkel kapcsolatos tájékoztatása céljából;
– nemzetgazdasági érdekek elõsegítése céljából együttmûködés, illetõleg segítségnyújtás más kutatóintézeteknek,
valamint egyéb szervezeteknek a felmerülõ geodéziai és geofizikai alapkutatás jellegû kérdések megoldásában;
– közremûködés geodéziai és geofizikai alapkutatásokkal kapcsolatos nemzetközi tudományos szervezetekben és
rendezvényekben, segítségnyújtás ilyenek hazai megrendezéséhez, illetõleg megbízatás esetén ezek
megrendezése;
– Magyarországnak a nemzetközi szervezetekben való tagságából, továbbá a multilaterális és bilaterális
együttmûködési megállapodásokból származó és a költségvetési szervre háruló kutatások elvégzése;
– e területen részvétel a graduális és posztgraduális szakemberképzésben.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont (székhelye: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6–8.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltató jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, illetve a közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1313/3/2011.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézetének megszüntetõ okiratát a
következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézet
1.2. rövidített neve: MTA GKKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute for Geochemical Research of the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
4. Az alapítás idõpontja: 1975. december 19.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése:
A Minisztertanács 1036/1975. (XII. 19.) MT határozata
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóintézet, a Magyar Tudományos Akadémia
Földrajztudományi Kutatóintézet és a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet beolvad a
Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetbe, amely 2012. január 1-jétõl a
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.)
3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
A földtudományok körében geokémiai, ásványtani és kõzettani alapkutatások végzése a kõzet genetika, a
környezet-geokémia és az ásványi nyersanyagképzõdés területén, különös figyelmet fordítva a Kárpát-medence
litoszférájának megismerésére és a környezet geokémiai állapotát meghatározó természetes és antropogén hatások
értékelésére, e területen részvétel a graduális és posztgraduális (PhD) képzésben.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont (székhelye: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6–8.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
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13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltató jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, illetve a közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1313/4/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi
XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az MTAtv. és az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont (a továbbiakban: MTA Wigner Fizikai
Kutatóközpont)
1.2. rövidített neve: MTA Wigner FK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
2. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont alapítója:
Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Az alapítás idõpontja: 1992. január 1.
4. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont irányító szervének:
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és fõtitkárának 8/1991. (A. É. 10.) MTA utasítása.
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6. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont gazdálkodási besorolása:
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
7. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont államháztartási szakágazati besorolása:
721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
8. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont olyan, intézet szervezeti egységeket magába foglaló jogi személy, amely saját
költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelõssége van; hozzá önállóan mûködõ költségvetési
szerv nem tartozik. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont költségvetésének elõirányzatai tekintetében ellátja a
gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá elláthatja az üzemeltetéssel
és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos
feladatokat.
9. Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó intézetek és
egyéb telephelyek megnevezése és címe:
9.1. MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet
– címe: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.
– rövidített neve: MTA Wigner FK RMI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Particle and Nuclear Physics, Wigner Research Centre for Physics,
Hungarian Academy of Sciences
9.2. MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet
– címe: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.
– rövidített neve: MTA Wigner FK SZFI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics,
Hungarian Academy of Sciences
10. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban
meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont küldetése, hogy felfedezõ jellegû kísérleti fizikai kutatásokat folytasson hazai
bázisú, valamint külföldi kutató berendezések mellett, elméleti fizikai kutatásokat folytasson, koordinálja a magyar
erõfeszítéseket a nemzetközi kutatásokban, kutatási eredményeinek hasznosításával segítse a nemzet elõrehaladását.
10.1. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont alaptevékenysége:
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont a küldetése megvalósítása során kutatási alaptevékenységként a következõ fõ
tudományterületekkel foglalkozik:
– kísérleti és elméleti részecskefizikával, magfizikával, általános relativitáselmélettel és gravitációval, fúziós
plazmafizikával, ûrfizikával, nukleáris anyagtudománnyal, elsõsorban a Részecske- és Magfizikai Intézetben;
– kísérleti és elméleti szilárdtest-fizikával, statisztikus fizikával, atomfizikával, optikával és anyagtudománnyal,
elsõsorban a Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézetben.
10.2. Az MTA Wigner Kutatóközpont és intézetei a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkoznak a
következõ tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:
Felfedezõ kutatásokat végez a nagyenergiás fizika, nehézionfizika, kondenzált anyagok fizikája, elméleti és
matematikai fizika, kvantumtérelméletek, gravitációs hullámok és kozmológia, elméleti idegtudomány, bolygóközi
gázok, forró plazmák és hûtött atomok fizikája, komplex rendszerek fizikája, lágy anyagok fizikája, nanoszerkezetek,
vékonyrétegek és felületek fizikája, neutronfizika, fémfizika, optikai kristályok fizikája a kvantumoptika és lézerfizika
egyes területein, a nukleáris szilárdtest-fizika, kulturális örökség védelme és a környezetfizika területén.
Alkalmazott kutatásokat végez a felfedezõ kutatásaihoz csatlakozó területeken, kiemelt feladatnak tekintve új
anyagok elõállítását, minõsítését és vizsgálatát, új anyagvizsgálati és részecske gyorsítási módszerek kifejlesztését, új
optikai kristályok, új vékonyréteg eszközök és új lézerek elõállítását és alkalmazását, nagyléptékû komplex rendszerek
viselkedésének elõrejelzését.
Fejlesztési tevékenységet végez a felfedezõ és alkalmazott kutatásaihoz csatlakozó területeken, kiemelt feladatnak
tekintve a nanotechnológia, lézertechnika, nukleáris analitika, spektroszkópia, kristályfizika, plazma-diagnosztika,
ûrtechnika és információ-technológia területét, beleértve a gyors adatkezelés, adatfeldolgozás és adattovábbítás
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eszközeit, speciális elektronikus mechanikai és információ-technológiai eszközöket, kristálynövesztési technológiák és
berendezések fejlesztését, szoftverfejlesztést, neuroinformatikai algoritmusok és technológiák fejlesztését, valamint
új optikai méréstechnikai módszerek és eszközök fejlesztését.
Mûködtetési tevékenységet végez a területén található és felügyeletére bízott nagyberendezéseknél, amelybe
beletartoznak a különbözõ elvek alapján mûködõ ion-gyorsítók, szinkrotronok, szabadelektron-lézerek, gravitációs
hullám detektorok, ultravákuum-berendezések és extrém-hideget elõállító eszközök, neutronnyaláb-kutatási
eszközök, lézerek, számítógépek, számítógép-hálózatok és információ-technológiai eszközök, valamint a hélium
cseppfolyósító.
10.3. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– aktívan részt vesz hazai és nemzetközi pályázatokon, koordinálja a magyar csoportok részvételét;
– együttmûködik hazai kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel és kutatócsoportokkal, velük közös kutatásokat
folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel és nemzetközi tudományos
szervezetekkel, valamint nemzetközi tudományos társaságokkal; elõsegíti a magyar fizikai kutatások jelenlétét a
nemzetközi tudományos életben;
– részt vesz a nemzetközi tudományos közéletben és a hazai tudománypolitikai és tudománystratégiai döntések
elõkészítésében;
– hazai és nemzetközi tudományos programokat, konferenciákat és kiállításokat szervez, pályázatokat ír ki;
– közremûködik a hazai és nemzetközi kutatási infrastruktúra programok kidolgozásában és megvalósításában;
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását, részt vesz az
ismeretterjesztésben;
– a felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, az utánpótlás nevelésben és a
tudástranszferben, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el;
– szakkönyvtárat mûködtet;
– szakértõi és szaktanácsadói tevékenységet folytat;
– szakmai tanácsokat ad és speciális mérési feladatokat lát el;
– katasztrófák esetén segíti az állami katasztrófavédelmi szervezetek mûködését, szakmai kérdésekben, döntés
elõkészítésben szakmai támogatást nyújt.
10.4. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti felsorolása az
államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
A kutatási feladatokhoz kapcsolódóan:
711200 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
712204 Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés
721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás
721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás
721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
komplex támogatása
721921 Orvostudományi alapkutatás
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
721951 Kémiai alapkutatás
721952 Kémiai alkalmazott kutatás
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721953 Kémiai kísérleti fejlesztés
721961 Földtudományi alapkutatás
721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés
721981 Fizikai alapkutatás
721982 Fizikai alkalmazott kutatás
721983 Fizikai kísérleti fejlesztés
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
201000 Vegyi alapanyag gyártása
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
620100 Számítógépes programozás
620200 Információ-technológiai szaktanácsadás
620300 Számítógép-üzemeltetés
620900 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
749050 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnõttoktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
10.5. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont vállalkozási tevékenysége:
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbõl származó
bevételeinek együttes összege azonban két egymást követõ évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen
teljesített összkiadás egyharmadát.
11. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont fõigazgatójának és gazdasági vezetõjének kinevezési és megbízási rendje:
Az MTAtv. 18. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont egyszemélyi vezetés alatt
áll; tevékenységét magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazottként a fõigazgató irányítja. A fõigazgatót
az Európai Unió ajánlásainak megfelelõ pályázati eljárás alapján az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre,
illetve menti fel, vonja vissza vezetõi megbízását.
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont gazdasági vezetõje magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazott.
A gazdasági vezetõt az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza vezetõi
megbízását, valamint állapítja meg díjazását.
A fõigazgató és a gazdasági vezetõ tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó
jogszabályokban és az MTA elnökének határozatában foglaltak az irányadók.
12. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
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13. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont szervezeti és mûködési rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok
államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolását, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket,
továbbá az internetes egyedi azonosító nevek használatának szabályait a szervezeti és mûködési szabályzat
tartalmazza, amelyet az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.
14. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa az MTA.
Az MTA a vagyon használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának
vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – az MTA Wigner
Fizikai Kutatóközponttal ingatlan-használati szerzõdést köt.
15. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és immateriális javakkal
az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos
szabályzatokban foglaltak szerint gazdálkodik.
16. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.
17. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az MTA Alapszabályának 66. §
(6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban –
maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az MTAtv. 23. § (6) bekezdése
szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.
18. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébõl származó
eszközeivel.
19. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont általános jogutódja – ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint az internetes egyedi azonosító nevek (kfki.hu, szfki.hu,
wigner.hu) használatát, az ezen nevek alatt elérhetõ adatállományok üzemeltetését – a 2011. december 31-én
beolvadással megszûnt Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetnek (székhelye:
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.).
20. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia KFKI
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet 2009. május 29-én kelt, E–660/9/2009. számú, egységes szerkezetû alapító
okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 6.
E-1310/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet megszüntetõ okirata

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet
1.2. rövidített neve: MTA SZFKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Research Institute for Solid State Physics and Optics of the Hungarian Academy of
Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1992. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és fõtitkárának 8/1991. (A. É. 10.) MTA utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet beolvad a Magyar
Tudományos Akadémia KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetbe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar
Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként.
Alaptevékenysége:
– alapkutatások végzése az elméleti és kísérleti szilárdtest-fizika, ezen belül a kondenzált anyagok fizikája, a
vékonyrétegek és felületek fizikája területén, továbbá az elméleti és kísérleti optika, ezen belül az optikai kristályok
fizikája, a kvantumoptika és lézerfizika egyes területein;
– alkalmazott kutatások végzése, ezen belül az új anyagok elõállítása, minõsítése és vizsgálata, új anyagvizsgáló
módszerek fejlesztése, új optikai kristályok és vékonyréteg eszközök elõállítása és alkalmazása, valamint a lézerek
fejlesztése és alkalmazása területén;
– alaptevékenységhez illeszkedõ új metodikák fejlesztése;
– graduális és posztgraduális szakemberképzés;
– szakmai tanácsadás és speciális mérési feladatok ellátása;
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– az alaptevékenységhez kapcsolódva:
= kutatási-fejlesztési munkák végzése, szolgáltatások teljesítése, kísérleti termékek és berendezések elõállítása
külsõ megbízókkal kötött írásbeli szerzõdések alapján,
= konferenciák, iskolák és egyéb rendezvények szervezése,
= eseti bérbeadási feladatok ellátása,
= a Magyar Tudományos Akadémia csillebérci telephelyén mûködõ akadémiai kutatóintézetek közös
szakkönyvtárának mûködtetése.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont
(székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont
az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1310/2/2011.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az MTAtv. és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: MTA
Természettudományi Kutatóközpont)
1.2. rövidített neve: MTA TTK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
2. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont alapítója:
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Az alapítás idõpontja: 1952. február 15.
4. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont létrehozásáról rendelkezõ jogszabályok és akadémiai rendelkezések
megnevezése:
A Minisztertanács 422/1952. (II. 15.) MT határozata és az Akadémia Közgyûlésének 2.1.4/1997. sz. határozata.
6. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont gazdálkodási besorolása:
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
7. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont szakágazati besorolása:
721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
8. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont olyan intézetszervezeti egységeket magába foglaló jogi személy, amely
saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelõssége van; hozzá önállóan mûködõ
költségvetési szerv nem tartozik. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont költségvetésének elõirányzatai
tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá
elláthatja az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával,
védelmével kapcsolatos feladatokat.
9. Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint az MTA Természettudományi Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó
intézetek, valamint a további telephelyek megnevezése és címe (a törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként
felveendõk):
9.1. MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet
– címe: 1113 Budapest, Karolina út 29–31.
– rövidített neve: MTA TTK EI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of Enzymology, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of
Sciences
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9.2. MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet
– címe: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.
– rövidített neve: MTA TTK AKI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of Materials and Enviromental Chemistry, Research Centre for Natural
Sciences, Hungarian Academy of Sciences
9.3. MTA Természettudományi Kutatóközpont Molekuláris Farmakológiai Intézet
– címe: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.
– rövidített neve: MTA TTK MFI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of Molecular Pharmacology, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian
Academy of Sciences
9.4. MTA Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet
– címe: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.
– rövidített neve: MTA TTK SZKI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of Organic Chemistry, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian
Academy of Sciences
9.5. MTA Természettudományi Kutatóközpont Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
– címe: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.
– rövidített neve: MTA TTK MFA
– angol nyelvû megnevezése: Institute of Technical Physics and Materials Science, Research Centre for Natural
Sciences, Hungarian Academy of Sciences
9.6. MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
– címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18–22.
1068 Budapest, Szondi u. 83–85.
– rövidített neve: MTA TTK KPI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology, Research Centre for Natural
Sciences, Hungarian Academy of Sciences
9.7. MTA Természettudományi Kutatóközpont Vendégház
– címe: 1025 Budapest, Muraközi út 26.
9.8. MTA Természettudományi Kutatóközpont Üdülõ (1)
– címe: 2021 Tahitótfalu, Szentendrei út 57.
9.9. MTA Természettudományi Kutatóközpont Üdülõ (2)
– címe: 8600 Siófok, Szent László u. 149.
10. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító
okiratban meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
10.1. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont alaptevékenysége:
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végez, a 10.2. pontban
meghatározottak szerint.
10.2. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont és intézetei a kutatási alaptevékenység körében kiemelten
foglalkoznak a következõ tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:
Az enzimológia terén:
– természettudományi alapkutatások és kísérleti fejlesztés a biológiai tudományok egyes területein (biofizika,
biokémia, enzimológia, genetika, molekuláris biológia, sejtbiológia)
A szerves kémia terén:
– szintetikus kémiai kutatások, amelyek elsõsorban az új gyógyszerhatóanyagok vagy értékes szerkezeti anyagok
szempontjából fontos szintézismódszerek kidolgozására irányulnak, különös hangsúllyal új heterociklusos
molekulák és természetes szerves anyagok (pl. szénhidrátok, alkaloidok, biopolimerek stb.) szintézisére, új
szintetikus módszerek kidolgozására, valamint szupramolekuláris kémiai (önszervezõdõ) rendszerek
tanulmányozására és elméleti kémiai kutatásokra (molekulamodellezés, dinamikus szimulációk, kvantumkémiai
kutatások stb.);
– a kutatásokhoz kémiai szerkezetkutatási infrastruktúra üzemeltetése.
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A molekuláris farmakológia terén:
– gyógyszerfejlesztést szolgáló (analitikai, fizikai és elméleti) kémiai, biokémiai és élettani kutatások;
– gyógyszerhatástani célmolekulák szerkezetének és mûködésének kutatása;
– a biológiai membránok biokémiai, molekuláris biológiai és funkcionális vizsgálata;
– gyógyszerek transzportjának, kölcsönhatásának, metabolizmusának és toxikus hatásainak elemzése;
– molekuláris és sejtszintû diagnosztikai, farmakológiai és toxikológiai kutatások;
– õssejtbiológiai és nanomedicinális kutatások;
– molekuláris szintû biológiai képalkotó rendszerek fejlesztése és alkalmazása;
– a kutatásokhoz kémiai szerkezetkutatási és in vivo sejtanalitikai, illetve képalkotó
infrastruktúra üzemeltetése.
Az anyag- és környezetkémia terén:
– funkcionális és szerkezeti anyagok mint modellek esetében a kémiai összetétel, a mikroszerkezet, a tulajdonságok
és az elõállítási módszerek közötti kapcsolatrendszer tanulmányozása;
– felületkémiai kutatások: mikro- és nanoszerkezetû felületi rétegek és bevonatok kialakítási módszereinek és
tulajdonságainak tanulmányozása;
– heterogén katalizátorok és ezeket alkalmazó katalitikus reakciók kutatása;
– környezeti kémiai folyamatok kutatása;
– kutatások környezetvédelmi technológiák kémiai és technológiai megalapozására;
– megújuló energiaforrások és újszerû energiatárolási és átalakítási módszerek kutatása;
– kémiai és anyagszerkezeti jellemzõk kutatására szolgáló infrastruktúra mûködtetése.
A mûszaki fizika és anyagtudomány terén:
– alap- és alkalmazott kutatás, valamint kísérleti fejlesztés az anyagtudomány, azon belül a nanoszerkezetek és
nanotechnológia, a vékonyréteg-szerkezetek, a fotonika és roncsolásmentes karakterizáció, a mikrotechnológia és
eszközintegráció, valamint a mûszaki fizika területén;
– elõírt szerkezetû és funkciójú anyagok és eszközök létrehozása, alkalmazása, valamint a kapcsolódó eljárások
tudományos alapjainak feltárása.
A kognitív idegtudományok és a pszichológia terén:
– kísérleti pszichológia;
– idegélettan;
– az idegrendszer funkcionális anatómiája;
– pszichofiziológia;
– összehasonlító pszichofiziológia;
– fejlõdés-pszichofiziológia;
– összehasonlító viselkedéskutatás;
– szociális fejlõdéslélektan;
– szociálpszichológia;
– társadalomlélektan;
– kulturális pszichológia.
10.3. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– együttmûködik hazai kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart
fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal;
– elõsegíti a magyar biokémiai, molekuláris biológiai, kémiai, mûszaki fizikai, anyagtudományi és pszichológiai
kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos életben;
– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és
továbbképzési feladatokat lát el;
– szakkönyvtárat mûködtet.
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10.4. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti felsorolása az
államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás
721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás
721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
721921 Orvostudományi alapkutatás
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
721951 Kémiai alapkutatás
721952 Kémiai alkalmazott kutatás
721953 Kémiai kísérleti fejlesztés
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés
721981 Fizikai alapkutatás
721982 Fizikai alkalmazott kutatás
721983 Fizikai kísérleti fejlesztés
721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás
722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés
712101 Mérõeszközök hitelesítése
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
712202 Nemesfémvizsgálat
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
712204 Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés
749040 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció
749050 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
552001 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás
559099 Egyéb máshova nem sorolt szálláshely-szolgáltatás
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnõttoktatás
890603 Szakszervezeti tevékenység támogatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
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10.5. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenysége:
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbõl származó
bevételeinek együttes összege azonban két egymást követõ évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen
teljesített összkiadás egyharmadát.
11. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont fõigazgatójának és gazdasági vezetõjének kinevezési és megbízási
rendje:
Az MTAtv. 18. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az MTA Természettudományi Kutatóközpont egyszemélyi
vezetés alatt áll; tevékenységét magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazottként a fõigazgató irányítja.
A fõigazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelõ pályázati eljárás alapján az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg
legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza vezetõi megbízását.
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont gazdasági vezetõje magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ
közalkalmazott. A gazdasági vezetõt az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja
vissza vezetõi megbízását, valamint állapítja meg díjazását.
A fõigazgató és a gazdasági vezetõ tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó
jogszabályokban és az MTA elnökének határozatában foglaltak az irányadók.
12. Az MTA Természettudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
Az MTA Természettudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
13. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont szervezeti és mûködési rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és
azok államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolását, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket
a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.
14. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa az
MTA. Az MTA a vagyon használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának
vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – az MTA
Természettudományi Kutatóközponttal ingatlanhasználati szerzõdést köt.
15. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és immateriális
javakkal az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával
kapcsolatos szabályzatokban foglaltak szerint gazdálkodik.
16. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.
17. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az MTA
Alapszabályának 66. § (6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban – maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az
MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.
18. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébõl
származó eszközeivel.
19. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont általános jogutódja – ideértve a megszûnõ költségvetési szervek
valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és
költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását – a 2011. december 31-én beolvadással
megszûnt
– Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézetének
(székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 29–31.)
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– Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetének
(székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18–22.)
– Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének
(székhelye: 1121 Konkoly Thege Miklós út 29–33.)
20. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai
Kutatóközpontjának 2010. október 15-én kelt, E–1287/1/2010. számú, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát
veszti.

Budapest, 2011. december 6.
E-1307/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet
megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet
megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet
1.2. angol nyelvû megnevezése: Institute of Enzymology Biological Research Center of the Hungarian Academy of
Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 29–31.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1978. október 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának 2/1978. (A. K. 5.) MTA–F. utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, a Magyar

11248

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2011. évi 60. szám

Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia
Pszichológiai Kutatóintézet beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpontjába, amely 2012. január
1-jétõl Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként:
– természettudományi alapkutatások végzése és kísérleti fejlesztés a biológiai tudományok egyes területein
(biofizika, biokémia, enzimológia, genetika és molekuláris biológia);
– szervezett kutatóképzés, részvétel a felsõfokú oktatásban és továbbképzésben, az elért tudományos eredmények
hasznosításának kezdeményezése és elõsegítése, alaptevékenységgel összefüggõ tudományos rendezvények
szervezése és megvalósítása;
– szakirodalmi ellátás, sokszorosítás;
– kutatási eszközök, anyagok bel- és külföldi beszerzése, alaptevékenység ellátásához.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Természettudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi
Kutatóközpont (székhelye: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv
valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és
költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1307/2/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetének megszüntetõ
okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézet
1.2. angol nyelvû megnevezése: Institute for Psychology of the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18–22.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1965. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 11/1964. MTA (A. K. 13.) utasítása
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia
Pszichológiai Kutatóintézet beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpontjába, amely 2012. január
1-jétõl Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként.
Az egyetemes tudományos haladást elõsegítõ – közvetlenül, vagy közvetve a hazai gyakorlatban is hasznosítható –
pszichológiai alapkutatások mûvelése, a pszichológia több területére kiterjedõ tudományos kérdések komplex
vizsgálata, a korszerû pszichológiai kutatási módszerek meghonosítása és fejlesztése, közremûködés a
szakemberképzés és a tudományos utánpótlás nevelésének intézményes – graduális és posztgraduális – formáiban,
kutatási együttmûködés kialakítása hazai és külföldi tudományos intézményekkel, pszichológiai kutatások
tudományos eredményeinek közreadása, népszerûsítése és gyakorlati alkalmazásuk elõsegítése, tevékeny,
segítõkész, a tudományos és a tudományetikai értékek érvényesülését szolgáló közremûködés a pszichológiai
tudományos közéletben.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Természettudományi Kutatóközpont látja el.
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12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi
Kutatóközpont (székhelye: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv
valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és
költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1307/3/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézetének megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
1.2. rövidített neve: MTA MFA
1.3. angol nyelvû megnevezése: Research Institute for Technical Physics and Material Science, Hungarian Academy of
Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
3.1 Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1956. október 3.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 2.173/1956. (X. 3.) MT határozata és a Magyar Tudományos Akadémia
1997. évi közgyûlésének 2.1.2. számú határozata.
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6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia
Pszichológiai Kutatóintézet beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpontjába, amely 2012. január
1-jétõl Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként:
– alap és alkalmazott kutatás, valamint kísérleti fejlesztés végzése az anyagtudomány és nanotechnológia, a mûszaki
fizika területén, elõírt szerkezetû és funkciójú anyagok és eszközök létrehozása, alkalmazása, valamint a kapcsolódó
eljárások tudományos alapjainak feltárása érdekében;
– szakemberképzés és szaktanácsadás, a magyar tudomány nemzetközi képviselete a mûvelt területeken;
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Természettudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi
Kutatóközpont (székhelye: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv
valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és
költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1307/4/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az MTAtv. és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: MTA
Energiatudományi Kutatóközpont)
1.2. rövidített neve: MTA EK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Centre for Energy Research, Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
2. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont alapítója:
Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Az alapítás idõpontja: 1991. december 13.
4. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és fõtitkárának 8/1991. (A. É. 10.) MTA utasítása.
6. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont gazdálkodási besorolása:
Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
7. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont szakágazati besorolása:
721900 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
8. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont olyan, intézetszervezeti egységeket magába foglaló jogi személy, amely
saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelõssége van; hozzá önállóan mûködõ
költségvetési szerv nem tartozik. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont költségvetésének elõirányzatai
tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá ellátja
az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával,
védelmével kapcsolatos feladatokat.
9. Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint az MTA Energiatudományi Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó intézetek
és egyéb telephelyek megnevezése és címe:
9.1. MTA Energiatudományi Kutatóközpont Atomenergia-kutató Intézet
– címe: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
– rövidített neve: MTA EK AEKI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Atomic Energy Research, Centre for Energy Research, Hungarian Academy
of Sciences
9.2. MTA Energiatudományi Kutatóközpont Izotópkutató Intézet
– címe: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.
– rövidített neve: MTA EK IKI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Isotope Research, Centre for Energy Research, Hungarian Academy of
Sciences
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10. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító
okiratban meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
10.1. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont alaptevékenysége:
Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont mûködésének célja, hogy nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat
folytasson a magyar nukleáris biztonsági szaktudás folyamatos elmélyítése érdekében, a meghosszabbított
üzemidejû paksi blokkok és az új magyarországi atomerõmûblokkok biztonságáról, az üzemanyagciklus zárásáról, az
új atomerõmû-generáció kifejlesztésérõl, az ionizáló sugárzások (neutron, (- és elektronsugárzás) és az anyag
kölcsönhatásáról, valamint az izotóp- és nukleáris kémia, a sugárhatás-kémia, a sugárvédelem és nukleáris biztonság,
a reakciókinetika, a heterogén katalízisés az ún. „megújuló” energiaforrások területén.
10.2. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont és intézetei a kutatási alaptevékenység körében kiemelten
foglalkoznak a következõ tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:
– az atomenergiáról szóló törvényben foglaltaknak megfelelõ alap-, alkalmazott és fejlesztõ kutatás a reaktorfizika,
a fûtõelem-viselkedés, a termohidraulika, a magfúzió, a sugárvédelem, a valósidejû információs és tanácsadói
rendszerek, a reaktorszimuláció, az atomerõmûvek biztonságának determinisztikus és valószínûségi elemzése,
a nukleáris anyagok szállításának és tárolásának biztonsági kérdései, a súlyos reaktorbalesetek elemzése, a
sugárkárosodás, a törésmechanika, a reaktordiagnosztika, a szivárgásdetektálás területén;
– alap-, alkalmazott és fejlesztõ kutatás a megújuló energiaforrások és a hidrogén hasznosítása, a veszélyes ipari
berendezések biztonságának determinisztikus és valószínûségi elemzése, a környezetvédelem, a környezeti
ellenõrzõ rendszerek, a kockázatelemzés, az analitikai kémia, a fizikai kémia, az akusztikus emissziós módszerek,
a reaktorelektronika, az ûrelektronika területén;
– nukleáris anyagok biztosítéki ellenõrzésére („safeguards”), teljes körû roncsolásos és roncsolásmentes jellemzésére
szolgáló eljárások fejlesztése és alkalmazása;
– nukleáris analitikai eljárások fejlesztése és alkalmazása;
– ionizáló sugárzások kémiai hatásainak vizsgálata (pl. polimerizáció, polimerek degradációja, szennyezõanyagok
átalakítása), dozimetria;
– alapkutatások végzése a felületi kémia és katalízis területén, Mössbauer- és XPS-spektroszkópia, nyomjelzéses
módszerek és sugárzással módosított katalizátorok felhasználásával;
– szakértõi tevékenység hatóságok számára a nukleáris biztosítéki tevékenység, a sugárbiztonság, radioaktív anyagok
szállítása, nyilvántartása, az ismeretlen eredetû (lefoglalt vagy talált) nukleáris anyagok azonosítása területén;
– a Budapesti Kutatóreaktor atomenergiáról szóló törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelõ üzemeltetése,
a hidegneutronforrás üzemeltetése, a kutatóreaktor kutatási és egyéb felhasználásának hazai és nemzetközi
szervezése, a Budapesti Kutatóreaktor Mûszerközpont gesztori teendõinek ellátása, a reaktor hasznosításával
kapcsolatos mûszaki teendõk ellátása, alap- és alkalmazott kutatások végzése a neutronradiográfia, a neutronfizikai
mérések, az aktivációs analitika és a radioaktív sugárzás biológiai hatásainak vizsgálata területén;
– a telephelyi katasztrófavédelem szervezése, az országos katasztrófavédelem nukleárisbaleset-elhárítási
tevékenységének szakmai meglapozása, a telephelyi környezetellenõrzõ rendszer üzemeltetése, rendszeres
fejlesztése.
10.3. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
– együttmûködik hazai kutatóintézményekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más
országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elõsegíti a magyar energetikai
(atom- és egyéb energetikai) kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos életben;
– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és
továbbképzési feladatokat lát el;
– szakkönyvtárat mûködtet;
– a használatában lévõ akadémiai ingatlanokat nyilvántartja;
– az MTA csillebérci telephelyén mûködõ akadémiai költségvetési szervek üzemeltetési, fenntartási (beleértve a
felújítási és karbantartási munkákat is) feladatait ellátja a telephely ingatlanhasználati rendjében foglaltak szerint;
– a használatában lévõ sport-, szociális és egyéb létesítmények, ingatlanok üzemeltetése.
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10.4. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti felsorolása az
államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
A kutatási feladatokhoz kapcsolódóan:
711200 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás
712101 Mérõeszközök hitelesítése
712104 Bûnügyi, rendõrségi laboratóriumi vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés
721951 Kémiai alapkutatás
721952 Kémiai alkalmazott kutatás
721953 Kémiai kísérleti fejlesztés
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés
721981 Fizikai alapkutatás
721982 Fizikai alkalmazott kutatás
721983 Fizikai kísérleti fejlesztés
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
620100 Számítógépes programozás
620200 Információtechnológiai szaktanácsadás
620900 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
683200 Ingatlankezelés
811000 Építményüzemeltetés
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnõttoktatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
10.5. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenysége:
Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbõl származó
bevételeinek együttes összege azonban két egymást követõ évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen
teljesített összkiadás egyharmadát.
11. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont fõigazgatójának és gazdasági vezetõjének kinevezési és megbízási rendje:
Az MTAtv. 18. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az MTA Energiatudományi Kutatóközpont egyszemélyi vezetés
alatt áll; tevékenységét magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazottként a fõigazgató irányítja.
A fõigazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelõ pályázati eljárás alapján az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg
legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza vezetõi megbízását.
Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont gazdasági vezetõje magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ
közalkalmazott. A gazdasági vezetõt az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja
vissza vezetõi megbízását, valamint állapítja meg díjazását.
A fõigazgató és a gazdasági vezetõ tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó
jogszabályokban és az MTA elnökének határozatában foglaltak az irányadók.
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12. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
Az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
13. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont szervezeti és mûködési rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok
államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolását, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a
szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.
14. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa az
MTA. Az MTA a vagyon használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának
vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – az MTA
Energiatudományi Kutatóközponttal ingatlanhasználati szerzõdést köt.
15. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és immateriális
javakkal az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával
kapcsolatos szabályzatokban foglaltak szerint gazdálkodik.
16. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.
17. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az MTA Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel
összhangban – maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az MTAtv. 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.
18. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébõl származó
eszközeivel.
19. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont általános jogutódja – ideértve a megszûnõ költségvetési szervek
valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és
költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását – a 2011. december 31-én beolvadással
megszûnt Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézetnek (székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29–33.)
20. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia KFKI
Atomenergia Kutatóintézet 2009. május 29-én kelt, E–660/8/2009. számú, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát
veszti.

Budapest, 2011. december 6.
E-1309/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézet megszüntetõ okiratát a
következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézet
1.2. angol nyelvû megnevezése: Institute of Isotopes Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 2006. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia 2005. május 3-i Közgyûlésének 14. számú határozata.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézet beolvad a Magyar Tudományos
Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézetbe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt, és tudományos kutatásokat végez közfeladatként.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A költségvetési szerv mûködésének célja, hogy nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat folytasson ionizáló
sugárzásokról (neutron, (- és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásáról, valamint az izotóp- és nukleáris kémia, a
sugárhatás-kémia, a sugárvédelem és nukleáris biztonság, a reakciókinetika és a heterogén katalízis területén;
A költségvetési szerv kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következõ területekkel:
– nukleáris anyagok biztosítéki ellenõrzése („safeguards”), teljes körû roncsolásos és roncsolásmentes jellemzésére
szolgáló eljárások fejlesztése, és alkalmazása;
– a promt gamma aktivációs analitikai eljárás fejlesztése és alkalmazásai;
– ionizáló sugárzások kémiai hatásának vizsgálata (pl. polimerizáció, polimerek, degradációja, szennyezõanyagok
átalakítása), dozimetria;
– alapkutatások végzése a felületi kémia és katalízis területén, Mössbauer- és XPS-spektroszkópia, nyomjelzéses
módszerek és sugárzással módosított katalizátorok felhasználásával;
– szakértõi tevékenység hatóságok számára a nukleáris biztosítéki tevékenység, a sugárbiztonság, radioaktív anyagok
szállítása, nyilvántartása, az ismeretlen eredetû (lefoglalt, vagy talált) nukleáris anyagok azonosítása területén.
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A költségvetési szerv kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatot tart fenn és létesít más
országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elõsegíti a magyar izotópkutatások
jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;
– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és
továbbképzési feladatokat lát el.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi
Kutatóközpont (székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv
valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és
költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1309/2/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

11258

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2011. évi 60. szám

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az MTAtv. és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: MTA
Társadalomtudományi Kutatóközpont)
1.2. rövidített neve: MTA TK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
2. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont alapítója:
Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Az alapítás idõpontja: 1991. március 1.
4. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont létrehozásáról rendelkezõ jogszabályok és akadémiai rendelkezések
megnevezése:
A Minisztertanács 2008/1990. (HT. 4.) MT határozata és az MTA elnökének és fõtitkárának 1/1991. (A. É. 2.) MTA
utasítása.
6. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont gazdálkodási besorolása:
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
7. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont szakágazati besorolása:
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
8. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont olyan, intézetszervezeti egységeket magában foglaló jogi személy,
amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelõssége van; hozzá önállóan mûködõ
költségvetési szerv nem tartozik. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont költségvetésének elõirányzatai
tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá
elláthatja az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával,
védelmével kapcsolatos feladatokat.
9. Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó
intézetek és egyéb telephelyek megnevezése és címe (a törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként felveendõk):
9.1. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet
– címe: 1014 Budapest, Országház u. 30.
– rövidített neve: MTA TK JTI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Legal Studies, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences
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9.2. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet
– címe: 1014 Budapest, Országház u. 30.
– rövidített neve: MTA TK KI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Minority Studies, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of
Sciences
9.3. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet
– címe: 1014 Budapest, Országház u. 30.
– rövidített neve: MTA TK PTI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Political Science, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of
Sciences
9.4. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet
– címe: 1014 Budapest, Úri u. 49.
– rövidített neve: MTA TK SZI
– angol nyelvû megnevezése: Institute for Sociology, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences
10. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító
okiratban meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
10.1. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont alaptevékenysége:
A Jogtudományi Intézetbõl, a Kisebbségkutató Intézetbõl, a Politikatudományi Intézetbõl és a Szociológiai Intézetbõl
álló MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont alaptevékenysége elméleti, empirikus és összehasonlító kutatások
folytatása a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. Az MTA
Társadalomtudományi Kutatóközpont e területeken alapkutatásokat, alkalmazott és összehasonlító kutatásokat is
végez, és tudományos munkáját szakmailag önállóan, politikai befolyástól függetlenül végzi.
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont:
– megteremti és ápolja a kutatások hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét;
– elõsegíti a magyar jogtudomány, kisebbségkutatás, politikatudomány és szociológia területén végzett kutatások
jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;
– együttmûködik hazai és külföldi tudományos mûhelyekkel, velük közös kutatásokat folytat;
– közremûködik hazai és külföldi doktoranduszok, ösztöndíjasok továbbképzésében;
– kutatási dokumentációt és szakterületéhez kapcsolódó adatbázisokat épít, amelyet a tudományos közösség és a
szélesebb nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tesz interneten vagy nyomtatott formában.
10.2. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és intézetei a kutatási alaptevékenység körében kiemelten
foglalkoznak a következõ tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:
A jogtudomány területén:
– jogtudományi kutatások folytatása elsõsorban az alkotmányjog, a bûnügyi tudományok, a civilisztika, az emberi
jogok, az európai jog, a jogelmélet, a közigazgatási jog, valamint a nemzetközi köz- és magánjog területén;
– reflektálás a hagyományos jogágak mellett bizonyos, a tudományos és technikai haladás nyomán jelentkezõ jogi
problémákra;
– közremûködés a hazai és nemzetközi jogalkotási feladatok megoldásában;
– együttmûködés jogalkalmazási tevékenységet végzõ hazai és nemzetközi intézményekkel;
– a hazai, a külföldi és a nemzetközi joggyakorlat, valamint a jelentõsebb jogvédõ intézmények tevékenységének
figyelemmel kísérése, a vizsgált területeket meghatározó tendenciák feltárása és értelmezése;
– átfogó és összefoglaló jogtudományi munkák (lexikon, enciklopédia, nemzeti jogi bibliográfia stb.) készítése és
közreadása;
– szakemberképzés és szaktanácsadás, szakvélemények készítése;
– a polgárok jogtudatának fejlesztése, jogi ismeretek terjesztése.
Az etnikai-nemzeti kisebbségkutatás területén:
– a magyarországi és európai nemzeti-etnikai kisebbségek – különösen a romák – közösségi jellemzõinek és
társadalmi helyzetének feltárása, társadalomtudományi fogalmakkal való meghatározása, társadalomszerkezeti
hatásainak vizsgálata, e célokból új módszertanok és értelmezési modellek kidolgozása;
– a közép-európai integrációs folyamatok, etnopolitikai modellek, valamint a kisebbségek jogi helyzetének
összehasonlító elemzése;

11260

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2011. évi 60. szám

– a magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségek és a kisebbségi magyar közösségek demográfiai, gazdasági, politikai,
és kulturális helyzete alakulásának történelemtudományi kutatása;
– a Magyarországot érintõ migrációs folyamatok társadalmi hatásának és a migráns csoportok társadalmi helyzetének
vizsgálata;
– az identitáskonstrukciók: az európai, nemzeti, lokális identitások tartalmi és formai változásainak elemzése;
– a közép-európai és a magyarországi zsidóság kutatásához szükséges judaisztikai (nyelvi, filológiai) alapkutatások.
A politikatudomány területén:
– választáskutatás, politikai magatartás és politikai részvétel;
– pártkutatás, pártok és civil társadalom, pártok és állam viszonya;
– politikai kommunikáció és médiakutatás;
– politikai vezetés és hatalmi elitek, a politikai vezetõk és a kormány- és köztisztviselõk viszonyának kutatása;
– társadalmi és politikai értékek hazai és európai változásainak kutatása;
– a kormányzás és közpolitika (governance) új módjainak, nemzeti és európai szintû intézményi változásainak
kutatása;
– a kormányzati teljesítmény mérése, értékelése és a demokratikus visszacsatolás kutatása;
– a magyar politikai és kormányzati rendszer, pártrendszer, a hatalommegosztás hazai intézményrendszerének
tudományos kutatása;
– az EU-integráció és globalizáció s annak hatásának vizsgálata a hazai kormányzati rendszerre;
– piac és állam viszonya, politikai gazdaságtani kutatások;
– az empirikus, normatív és analitikus demokráciaelméletek és politikaelmélet; állam és civil társadalom viszonyának
kutatása;
– a közhatalom delegálásának és az ellenõrzési folyamatoknak a kutatása;
– a magyar politika meghatározó tendenciáinak leírása és értelmezése, valamint az ehhez szükséges tudományos
eszköztár gazdagítása.
A szociológia területén:
– a társadalmi egyenlõtlenségek, a piac és újraelosztás rendszerének és az esélyegyenlõségnek a kutatása;
– a hatalom és társadalmi rétegzõdés, az elitek és intézményeinek a kutatása;
– a család, a nemi egyenlõtlenségek, a kisebbségek, a migránsok, az öregedõ társadalom, a fiatalok, a szegénység, a
szociálpolitika társadalmi meghatározottságainak a kutatása;
– a szervezetek, a munka világának a kutatása;
– érték-, kultúra- és tudásszociológiai kutatások folytatása;
– környezet-, ökológiai és éghajlatváltozási folyamatok, a fenntarthatóság és azok társadalmi összefüggéseinek a
kutatása;
– a helyi társadalom, a helyi hatalom és a helyi kormányzás kutatása;
– a fejlesztési politikák, az EU fejlesztéspolitikája és a projektesítés társadalmi következményeinek a kutatása;
– a társadalom átrendezõdõ térszerkezetének, a város- és vidékfejlesztés, a vidéki és városi társadalmi változások és
versenyképesség kutatása;
– kutatások folytatása a nemzetközi vagy kultúraközi empirikus összehasonlítás elméletének és módszertanának
területén;
– a közép- és kelet-európai integráció és a szélesebb nemzetközi hatások magyar társadalmat érintõ kérdéseinek
kutatása.
10.3. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
– együttmûködik hazai kutatóhelyekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más
országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elõsegíti a magyar
társadalomtudomány (jogtudomány, kisebbségkutatás, politikatudomány és szociológia) területén végzett
kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos életben;
– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– a felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és
továbbképzési feladatokat lát el;
– szakkönyvtárat mûködtet.
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10.4. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti felsorolása az
államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
722014 Jog- és államtudományi alapkutatás
722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás
722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
181300 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
182000 Egyéb sokszorosítás
581100 Könyvkiadás
581200 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
631100 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
732000 Piac-, közvélemény-kutatás
749031 Módszertani szakirányítás
749050 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
854213 Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
855200 Kulturális képzés
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnõttoktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
10.5. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenysége:
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbõl származó
bevételeinek együttes összege azonban két egymást követõ évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen
teljesített összkiadás egyharmadát.
11. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont fõigazgatójának és gazdasági vezetõjének kinevezési és megbízási
rendje:
Az MTAtv. 18. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont egyszemélyi
vezetés alatt áll; tevékenységét magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazottként a fõigazgató irányítja.
A fõigazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelõ pályázati eljárás alapján az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg
legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza vezetõi megbízását.
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont gazdasági vezetõje magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ
közalkalmazott. A gazdasági vezetõt az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja
vissza vezetõi megbízását, valamint állapítja meg díjazását.
A fõigazgató és a gazdasági vezetõ tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó
jogszabályokban és az MTA elnökének határozatában foglaltak az irányadók.
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12. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
13. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont szervezeti és mûködési rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és
azok államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolását, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
hagy jóvá.
14. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa az
MTA. Az MTA a vagyon használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának
vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – az MTA
Társadalomtudományi Kutatóközponttal ingatlanhasználati szerzõdést köt.
15. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és
immateriális javakkal az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba
adásával kapcsolatos szabályzatokban foglaltak szerint gazdálkodik.
16. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.
17. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az MTA
Alapszabályának 66. § (6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban – maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az
MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.
18. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébõl
származó eszközeivel.
19. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont általános jogutódja – ideértve a megszûnõ költségvetési szervek
valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és
költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását – a 2011. december 31-én beolvadással
megszûnt
– Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetnek
(székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.)
– Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetnek
(székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.)
– Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetnek
(székhelye: 1014 Budapest, Úri u. 49.)
20. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia
Politikatudományi Intézet 2010. október 25-én kelt, E–1304/1/2010 számú, egységes szerkezetû alapító okirata
hatályát veszti.
Budapest, 2011. december 6.
E-1311/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete
megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete
1.2. rövidített neve: MTA Kisebbségkutató Intézet
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute for Ethnic and National Minority Studies of the Hungarian Academy of
Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 2001. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia 2000. november 3-i közgyûlésének 5.1. számú határozata.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet
beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetbe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar
Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként.
Fõ feladata a magyarországi és kelet-közép-európai etnikai kisebbségek helyzetének feltárása, a mai kisebbségi
konfliktusok kezelésére alternatívák kidolgozása, ezen konfliktusok történeti elõzményeinek, mûvelõdési, gazdasági
eredetének tanulmányozása, mind a határokon túli magyar kisebbségek, mind a magyarországi nem magyar népek
helyzetének tanulmányozása. Kiemelt helyen foglalkozik az európai, illetve magyarországi romák helyzetével, a
közép-európai és magyarországi zsidóság kutatásához szükséges judaisztikai (nyelvi, filológiai) alapkutatásokkal.
A tudományos kutatások mellett összefogója az akadémiai tudományos közép-európai kisebbségi programoknak.
Célja az európai kisebbségpolitikai kutatások elõsegítése, valamint egy új kisebbségpolitikai normarendszer
kidolgozása.
Alaptevékenységi körébe tartozik a Magyar Tudományos Akadémia kiemelt társadalomtudományi kutatási
feladataiban a várbeli köztestületi költségvetési szervként mûködõ, jogi és diszciplináris önállóságukat megõrzõ
társadalomtudományi kutatóintézetek interdiszciplináris vállalásainak segítése, illetve az azokban való együttmûködés.
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11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi
Kutatóközpont (székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1311/2/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet megszüntetõ okiratát a
következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet
1.2. angol nyelvû megnevezése: Hungarian Academy of Sciences of Institute for Legal Studies
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
4. Az alapítás idõpontja: 1949. szeptember 13.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése:
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4231/1949. (190) MT rendelete.
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6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet
beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetbe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar
Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat végez közfeladatként.
Alaptevékenysége: alap- és alkalmazott kutatások végzése a jogtudományok terén; közremûködés hazai és
nemzetközi jogalkotási feladatok megoldásában; együttmûködés hazai és nemzetközi tudományos mûhelyekkel és
jogalkalmazási tevékenységet végzõ intézményekkel; hazai és külföldi tudományszervezési feladatok ellátása.
Szakemberképzés és szaktanácsadás, szakvélemények készítése; közremûködés külföldi ösztöndíjasok
továbbképzésében; a magyar tudomány nemzetközi képviselete a mûvelt területeken. Tudományos kutatási
eredményeket közreadó folyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi
Kutatóközpont (székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1311/3/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet megszüntetõ okiratát a
következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet
1.2. rövidített neve: MTA SZKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1014 Budapest, Úri u. 49.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1963. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 4/1963. MTA (A. K. 6.) utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, a Magyar
Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet
beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetbe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar
Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában megjelölt
közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
– Alaptevékenysége: mûködésének célja, hogy politikai befolyásoktól függetlenül elméleti, empirikus és
összehasonlító kutatásokat folytasson a szociológiatudomány területén. Feladata a társadalom átrendezõdõ
térszerkezetének és idõgazdálkodásának, a társadalmi egyenlõtlenségeknek, a hatalom és társadalom
kapcsolatának, a fenntarthatóság, a munka, a kultúra és a tudás funkcióváltozásainak a vizsgálata, elõtérbe helyezve
a nemzetközi vagy kultúraközi empirikus összehasonlítás elméletének és módszertanának kidolgozását, a közép- és
kelet-európai integráció és a szélesebb nemzetközi hatások magyar társadalmat érintõ kérdéseinek kutatását.
– Alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következõ területekkel:
= tudástársadalom (versenyképesség, fenntarthatóság, az intézményi reformok, a társadalmi kohézió a
tudásalapú társadalom metszetében;
= társadalmi egyenlõtlenségek, esélyegyenlõség (társadalmi, gazdasági egyenlõtlenségek okai, az esélyek
egyenlõtlensége, nemi egyenlõtlenségek, családkutatások, kisebbségek, migránsok, öregedés, a fiatalok,
szegénység, a szociálpolitika és intézményeinek társadalmi meghatározottságai, egyenlõtlenség és a
szervezetek, egyenlõtlenségek a munka világában, a piac és újraelosztás rendszere, hatalom és társadalmi
rétegzõdés, az elitek mûködése és intézményeinek a kérdései);
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= érték, kultúra (értékek átrendezõdése és a szélesen értelmezett kultúrára gyakorolt hatása, magatartásformáló
szerepük, a gazdasági világválság hatása a kultúrára);
= környezet (ökológiai és éghajlat-változási folyamatok és azok társadalmi hatásai);
= a társadalom térszerkezete – helyi társadalom (helyi kormányzás, a helyi hatalmi viszonyok, helyi közösségek, a
kormányzás és a fenntartható fogyasztás társadalmi összefüggései, településfejlesztés, fejlesztési politikák, az
EU fejlesztéspolitikájának és a projektesítésnek a társadalmi következményei, várospolitika, városi és vidéki
versenyképesség, város- és vidékfejlesztés, vidéki és városi társadalmi változások).
– Kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
= tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat jelentet meg;
= segíti a tudomány magyar nyelven való mûvelését;
= együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más
országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elõsegíti a magyar szociológiai
tudomány jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;
= hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
= szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
= a felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és
továbbképzési feladatokat lát el;
= szociológiatudományi szakkönyvtárat mûködtet.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi
Kutatóközpont (székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi
Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1311/4/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont alapító okiratát a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az MTAtv.
és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki.
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (a továbbiakban:
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
1.2. rövidített neve: MTA KRTK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
2. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont alapítója:
Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Az alapítás idõpontja: 1954. október 10.
4. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont irányító szervének:
4.1 neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2 székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont létrehozásáról szóló jogszabályok megnevezése:
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1086/1954. (X. 10.) és 2253/81/1954. MT rendelete.
6. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont gazdálkodási besorolása:
Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi
költségvetési szerv.
7. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont államháztartási szakágazati besorolása:
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
8. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont olyan, intézet szervezeti egységeket magába foglaló
jogi személy, amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelõssége van; hozzá önállóan
mûködõ költségvetési szerv nem tartozik. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
költségvetésének elõirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással
kapcsolatos feladatokat, továbbá elláthatja az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a
vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.
9. Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont szervezeti
egységeit alkotó intézetek és egyéb telephelyek megnevezése és címe (a törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként
felveendõ):
9.1. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
– címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
– rövidített neve: MTA KRTK KTI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of Economics, Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian
Academy of Sciences
9.2. MTAKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
– címe: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
– rövidített neve: MTA KRTK RKI
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– angol nyelvû megnevezése: Institute for Regional Studies, Research Centre for Economic and Regional Studies,
Hungarian Academy of Sciences
9.2.1. Dunántúli Tudományos Osztály telephely
– címe: 7621 Pécs, Papnövelde u 22.
9.2.2. Alföldi Tudományos Osztály telephely
– címe: 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 3.
5600 Békéscsaba, Szabó Dezsõ u. 40–42.
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
9.2.3. Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály telephely
– címe: 9022 Gyõr, Liszt F. u. 10.
8000 Székesfehérvár, Fürdõ u. 1.
9.2.4. Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály telephely
– címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
9.3. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet
– címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
– rövidített neve: MTA KRTK VKI
– angol nyelvû megnevezése: Institute of World Economics, Research Centre for Economic and Regional Studies,
Hungarian Academy of Sciences
10. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a
jelen alapító okiratban meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
10.1. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont alaptevékenysége:
A Közgazdaság-tudományi Intézetbõl, a Regionális Kutatások Intézetébõl és a Világgazdasági Intézetbõl álló
kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat végez a közgazdaság-tudomány, a világgazdaság, a térbeli
folyamatok, valamint a más társadalomtudományokkal határos területeken. Feladata a piacgazdaság, különösen a
magyar gazdaság, a nemzetközi gazdasági-politikai környezeti feltételek és a térbeli gazdasági és társadalmi
folyamatok tudományos elemzése. A központ az elért új kutatási eredményeket publikálja és népszerûsíti, fejleszti a
kutatásokhoz szükséges tudományos eszköztárat és a közgazdaság-tudományi és a regionális kutatások számára
alkalmas és szükséges adatbázisokat; a szakpolitikák számára levonható következtetéseket és ajánlásokat fogalmaz
meg, fejleszti és részt vesz a központ által mûvelt tudományterületekhez kapcsolódó mesteri és doktori szintû
egyetemi oktatási programokban és tananyagfejlesztésekben.
10.2. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont és intézetei a kutatási alaptevékenység körében
kiemelten foglalkoznak a következõ tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:
A közgazdaság-tudomány területén:
– a gazdasági növekedés makro- és mikroszintû tényezõinek egymásra hatása és a szakpolitikákkal való kapcsolata;
– a magyar munkapiac mûködése a gazdasági ciklusokkal és a szakpolitikákkal való kölcsönhatásban;
– a közoktatás és a felsõoktatás mûködési mechanizmusainak modellezése, mérése és társadalompolitikai javaslatok
kidolgozása;
– piac-, vállalatelmélet és ezek szakpolitikai alkalmazásai;
– integráció, alkalmazkodás és versenyképesség: felzárkózási lehetõségek a világgazdasági válság utáni globális
környezetben;
– agrár- és élelmiszer-kereskedelem és vidékfejlesztés;
– közösségi gazdaságtani kutatások a szakpolitikák és hatásmechanizmusok összefüggéseinek feltárása érdekében;
– kooperatív játékelméleti modellek a gazdasági verseny és együttmûködés stratégiai kérdéseinek vizsgálatára.
A regionális kutatások területén:
– a területfejlesztés nemzetközi környezete, az Európai Unió kohéziós és strukturális politikája;
– Kelet-, Közép- és Délkelet-Európa területi fejlõdése;
– a Kárpát-medence regionális átalakulása, határkutatások;
– Magyarország térfolyamatai és területi politikája;
– a gazdaság térszerkezetét befolyásoló tényezõk (K+F, innovációk, hálózatok, fejlett szolgáltatások stb.);
– tértípusok (régió, megye, kistérség, dinamikus és elmaradott területek) és településhálózat, város és vidéke
kapcsolatrendszer;
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– területi kormányzás és fejlesztési intézményrendszer, szabályozás és területi stratégiaalkotás, a területpolitikák
összehasonlító elemzése;
– a környezetvédelem területi kérdései.
A világgazdasági kutatások területén:
– a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének változó feltételei a 21. század világgazdaságában;
– a világgazdaság középtávú fejlõdése, különös tekintettel a termelési, pénzügyi és fogyasztási szerkezet
átalakulására;
– a világgazdaság fõbb hagyományos és új szereplõi (fõleg Kína, India, Oroszország, Brazília és egyéb feltörekvõ
országok) közötti erõviszonyok átalakulása és a magyar gazdaság számára adódó új lehetõségek és kockázatok;
– a globális válságkezelés elméleti és gazdaságpolitikai vizsgálata;
– az Európai Unió kihívásai és a sikeres magyar EU-tagság gazdasági és gazdaságpolitikai feltételei;
– a globális multilaterális együttmûködés hálózatának szerepe a világgazdasági fejlõdés természeti és társadalmi
fenntarthatóságában;
– a gazdasági biztonság fõ területei és a magyar prioritások (energia, nyersanyagok, élelmiszer, technológia,
környezetvédelem);
– a világgazdaság mikroszférája: a transznacionális vállalati rendszer mûködésének hagyományos és új elemei a
válság utáni világgazdaságban a (változó) magyar érdekek figyelembe vételével.
10.3. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb
feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztõ kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar és idegen nyelveken való mûvelését;
– segíti a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlõdését;
– együttmûködik hazai kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart
fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elõsegíti a
magyar közgazdaság-tudományi, világgazdasági és regionális kutatások jelenlétét a tudományág nemzetközi
életében;
– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– hazai és külföldi felsõoktatási intézményekkel együttmûködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási,
képzési és továbbképzési feladatokat lát el;
– szakkönyvtárakat mûködtet.
10.4. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti felsorolása az államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása
722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
181300 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
855935 Szakmai továbbképzések
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910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
10.5. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenysége:
Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e
tevékenységbõl származó bevételeinek együttes összege azonban két egymást követõ évben nem haladhatja meg a
tárgyévben ténylegesen teljesített összkiadás egyharmadát.
11. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont fõigazgatójának és gazdasági vezetõjének kinevezési
és megbízási rendje:
Az MTAtv. 18. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
egyszemélyi vezetés alatt áll; tevékenységét magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazottként a
fõigazgató irányítja. A fõigazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelõ pályázati eljárás alapján az MTA elnöke
nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza vezetõi megbízását.
Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont gazdasági vezetõje magasabb vezetõ megbízással
rendelkezõ közalkalmazott. A gazdasági vezetõt az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel,
vonja vissza vezetõi megbízását, valamint állapítja meg díjazását.
A fõigazgató és a gazdasági vezetõ tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó
jogszabályokban és az MTA elnökének határozatában foglaltak az irányadók.
12. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
A kutatóközpontban foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
13. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont szervezeti és mûködési rendjét,a vállalkozási
tevékenységek körét és azok államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolását, a belsõ és külsõ kapcsolatokra
vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA Akadémiai
Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.
14. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont közfeladatainak ellátásához szükséges
ingatlanvagyon tulajdonosa az MTA. Az MTA a vagyon használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában
és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak
szerint – az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközponttal ingatlanhasználati szerzõdést köt.
15. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó
vagyonnal és immateriális javakkalaz MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe
és használatba adásával kapcsolatos szabályzatokban foglaltak szerint gazdálkodik.
16. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel
az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.
17. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az
MTA Alapszabályának 66. § (6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban – maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az
MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.
18. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége
eredményébõl származó eszközeivel.
19. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont általános jogutódja – ideértve a megszûnõ
költségvetési szervek valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát,
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vagyoni jogait és költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását – a 2011. december 31-én
beolvadással megszûnt
– Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának
(székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.)
– Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetnek
(székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.)
20. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaságtudományi Intézet 2009. május 29-én kelt, E–660/28/2009. számú, egységes szerkezetû alapító okirata
hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 6.
E-1314/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet megszüntetõ okiratát
a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet
1.2. rövidített neve: MTA VKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1965. október 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 4/1965. MTA (A.K.14) számú utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
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9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet és a Magyar Tudományos
Akadémia Regionális Kutatások Központja beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi
Intézetébe, amely 2012. január 1-jétõl Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az MTA Világgazdasági Kutatóintézet a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában
megjelölt közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
– a közép- és hosszú távon várható világgazdasági változások és irányzatok elõrejelzése;
– az Európai Unió bõvítésének és mélyítésének vizsgálata;
– a kelet-közép európai országokban a rendszerváltás óta zajló gazdasági átalakulás összehasonlító vizsgálata;
– a nemzetközi versenyképesség alakulásának, globális és regionális meghatározottságának és tényezõinek
elemzése;
– a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének alakulását vizsgáló kutatások, a versenyképesség
növelésének eszközeit feltáró vizsgálatok a globális, regionális és kétoldalú együttmûködések keretei között;
– a nemzetközi versenyképesség növeléséhez szükséges gazdaságpolitikai eszközök kimunkálása;
– következtetések és ajánlások megfogalmazása a magyar gazdaságpolitika számára, különös tekintettel a
külgazdasági kapcsolatrendszerre.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális
Tudományi Kutatóközpont (székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv
valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és
költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltató jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, illetve a közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1314/2/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja megszüntetõ
okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
1.2. rövidített neve: MTA RKK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
2.2. telephelyei: a költségvetési szerv szervezetében mûködõ, önálló jogi személynek nem minõsülõ szervezeti
egységek (kutatóhelyek) neve és címe:
MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet
(7621 Pécs, Papnövelde u. 22.)
MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet
(5600 Békéscsaba, Szabó Dezsõ u. 40–42.)
– Kecskeméti Osztály
(7600 Kecskemét, Rákóczi u. 3.)
– Békéscsabai Osztály
(5600 Békéscsaba, Szabó Dezsõ u. 40–42.)
– Debreceni Osztály
(4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
(9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 10.)
– Gyõri Osztály
(9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 10.)
– Közép-dunántúli Osztály
(8000 Székesfehérvár, Fürdõ u. 1.)
MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
(1067 Budapest, Teréz krt. 13.)
– Budapesti Osztály
(1067 Budapest, Teréz krt. 13.)
– Térségfejlesztési Kutatások Osztálya
(1067 Budapest, Teréz krt. 13.)
3. A költségvetési szerv alapítója: vallás- és közoktatásügyi miniszter
4. Az alapítás idõpontja: 1943. április 20.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése:
63.752/1943. (IV. 20.) VKM rendelet, és a 12/1955. (OK.3.) OM számú utasítás.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
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9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 7/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet és a Magyar Tudományos
Akadémia Regionális Kutatások Központja beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi
Intézetébe, amely 2012. január 1-jétõl a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpont megnevezéssel mûködik tovább.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az MTA Regionális Kutatások Központja a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában
megjelölt közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
Stratégiai alapcélja a hálózati formában szervezett, a terület- és településfejlõdés hosszú távú hazai és nemzetközi
folyamatainak, a globalizációs (európai, euro-regionális, kelet-közép-európai, hazai) térstruktúrák munkamegosztási
viszonyainak, intézményrendszereinek és eszközeinek alapkutatási vizsgálata, a magyar regionális fejlesztési és az
európai integrációs döntések megalapozása. Alapvetõ feladata a magyar társadalom és gazdaság regionális
fejlõdésének, a településhálózat alakulásának kutatása, a társadalmi, gazdasági térfolyamatok értékelése, ezek
törvényszerûségeinek, a változások tendenciáinak megfogalmazása; a területi fejlõdés várható irányainak feltárása, az
elméleti és módszertani ismeretek bõvítése és a regionális tudományok mûvelésének meghonosítása a
felsõoktatásban. Tudományos vizsgálataival – többek között – a területfejlesztési politika, a központi, regionális,
megyei, állami, önkormányzati szervezetek, valamint más intézmények terület- és településfejlesztési tevékenységéhez,
szervezetük, mûködésük, feladatellátásuk továbbfejlesztéséhez szolgáltat tudományos eredményeket.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális
Tudományi Kutatóközpont (székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv
valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és
költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltató jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, illetve a közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1314/3/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról
szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 9. § (2) bekezdésének j) pontjára tekintettel, a 14. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – az MTAtv. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint
adom ki:
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága (a továbbiakban: MTA
Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága)
1.2. rövidített neve: MTA TABT
1.3. angol nyelvû megnevezése:
teljes név: Secretariat of the Regional Committees of the Hungarian Academy of Sciences
rövidített név: Secretariat of the Regional Committees of MTA
1.4. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
2. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága alapítója:
Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Az alapítás idõpontja: 1983. január 1.
4. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága irányító szervének:
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezések megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 4/1969. (I. 28.) számú határozata, és a Magyar Tudományos Akadémia
fõtitkárának 1/2003. (A. É. 1.) MTA-F szabályzata.
6. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága gazdálkodási besorolása:
Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága önállóan mûködõ köztestületi költségvetési szerv.
6.1. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságának pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan mûködõ és
gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv
– neve: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
– székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
6.2. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága az Ámr. vonatkozó rendelkezésében meghatározott
pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásával kapcsolatos munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjét a Magyar
Tudományos Akadémia Titkársága önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési szervvel külön
megállapodásban rögzíti.
7. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága államháztartási szakágazati besorolása:
841115 Igazgatási intézmények ellátó, kisegítõ szolgálatai
8. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága olyan köztestületi költségvetési szerv, jogi személy, amely –
elsõsorban szakmai célú – saját költségvetési kerettel rendelkezik; ezek felett kötelezettségvállalási és
teljesítésigazolási joggal és felelõsséggel bír. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága elláthatja továbbá az
üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével
kapcsolatos feladatokat. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságához önállóan mûködõ költségvetési szerv
nem tartozik.
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9. Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága szervezeti egységeinek
megnevezése és címe (a törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként felveendõ):
9.1. MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága Pécsi Akadémiai Bizottság Titkársága
– címe: 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
– rövidített neve: MTA TABT PABT
– angol nyelvû megnevezése: Secretariat of the Regional Committees of MTA at Pécs
9.2. MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága Szegedi Akadémiai Bizottság Titkársága
– címe: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 7.
– rövidített neve: MTA TABT SZABT
– angol nyelvû megnevezése: Secretariat of the Regional Committees of MTA at Szeged
9.3. MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága Debreceni Akadémiai Bizottság Titkársága
– címe: 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.
– rövidített neve: MTA TABT DABT
– angol nyelvû megnevezése: Secretariat of the Regional Committees of MTA at Debrecen
9.4. MTA Területi Akadémiai Bizottság Titkársága Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága
– címe: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
– rövidített neve: MTA TABT MABT
– angol nyelvû megnevezése: Secretariat of the Regional Committees of MTA at Miskolc
9.5. MTA Területi Akadémiai Bizottság Titkársága Veszprémi Akadémiai Bizottság Titkársága
– címe: 8200 Veszprém, Vár u. 37.
– rövidített neve: MTA TABT VEABT
– angol nyelvû megnevezése: Secretariat of the Regional Committees of MTA at Veszprém
10. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító
okiratban meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
10.1. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága alaptevékenysége:
A Pécsi, Szegedi, Debreceni, Miskolci és Veszprémi Akadémiai Bizottságok Titkárságai szervezeti egységekbõl álló MTA
Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága alaptevékenysége során az MTAtv. szerinti akadémiai területi bizottságok
tudományszervezési tevékenységét segítõ, koordináló, információs, adminisztratív, gazdálkodási, üzemeltetési és
ügyviteli feladatokat lát el.
10.2. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti felsorolása
az államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
559099 Egyéb máshová nem sorolt szálláshely-szolgáltatás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
581100 Könyvkiadás
581200 Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
639990 Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
731100 Reklámügynöki tevékenység
743000 Fordítás, tolmácsolás
749050 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
842135 Határon túli magyar tudományosság támogatása
949900 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

11278

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2011. évi 60. szám

10.3. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága vállalkozási tevékenysége:
Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbõl származó
bevételeinek együttes összege azonban két egymást követõ évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen
teljesített összkiadás egyharmadát.
11. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága igazgatójának kinevezési és megbízási rendje:
Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága egyszemélyi vezetés alatt áll; tevékenységét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és vonatkozó végrehajtási jogszabálya alapján
magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazottként az igazgató irányítja.
Az igazgatót az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza megbízását.
Az igazgató tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó jogszabályokban és az MTA
elnökének határozatában foglaltak az irányadók.
12. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságánál foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkárságánál foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a Kjt.-ben és
annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
13. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága szervezeti és mûködési rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét
és azok államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolását, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA elnöke hagy jóvá.
14. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa
az MTA. Az MTA a vagyon használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának
vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – az MTA Területi
Akadémiai Bizottságok Titkárságával ingatlan-használati szerzõdést köt.
15. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és
immateriális javakkal az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba
adásával kapcsolatos szabályzatokban foglaltak szerint gazdálkodik.
16. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az MTA
Alapszabályának 66. § (6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó
rendelkezéseivel összhangban – maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az
MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.
17. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébõl
származó eszközeivel.
18. Az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága általános jogutódja – ideértve a megszûnõ költségvetési szervek
valamennyi közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét vagyonát, vagyoni jogait és
költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását – a 2011. december 31-én beolvadással
megszûnt
– Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Titkárságának
(székhelye: 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.)
– Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság Titkárságának
(székhelye: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.)
– Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Titkárságának
(székhelye: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 7.)
– Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Titkárságának
(székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 37.)
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19. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi
Bizottság Titkárságának 2009. május 29-én kelt, E–660/49/2009. számú, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát
veszti.
Budapest, 2011. december 6.
E-1320/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Titkársága megszüntetõ okirata

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 9. § (2) bekezdésének j) pontjára tekintettel, a 14. § (3) bekezdése és
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi
Területi Bizottság Titkárságának megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Titkársága
1.2. rövidített neve: MTA VEAB Titkárság
1.3. angol nyelvû megnevezése: Secretariat of the Regional Center of the Hungarian Academy of Sciences, Veszprém
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 37.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1983. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 48/1972. (IX. 26.) számú határozata, és a Magyar Tudományos
Akadémia fõtitkárának 1/2003. (A. É. 1.) MTA–F szabályzata.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 8/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Titkársága, a Magyar
Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság Titkársága, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi
Bizottság Titkársága és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Titkársága beolvad a Magyar
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Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottság Titkárságába, amely 2012. január 1-jétõl Magyar Tudományos
Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága megnevezéssel mûködik tovább.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában megjelölt
közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
A költségvetési szerv a Veszprémi Területi Bizottság tudományszervezési tevékenységét segítõ, koordináló,
információs, adminisztratív, gazdálkodási, üzemeltetési és ügyviteli feladatokat látja el.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok
Titkársága (székhelye: 1051. Budapest, Nádor u. 7.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv titkárságvezetõje 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, illetve a közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Területi
Akadémiai Bizottságának Titkársága az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv titkárságvezetõjének és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ
megbízása visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011.
december 31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1320/2/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2011. évi 60. szám

11281

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Titkársága megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 9. § (2) bekezdésének j) pontjára tekintettel, a 14. § (3) bekezdése és
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi
Bizottság Titkárságának megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Titkársága
1.2. rövidített neve: MTA SZAB Titkárság
1.3. angol nyelvû megnevezése: The Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences, at Szeged
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 7.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1983. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 136/1961. (III. 3.) számú határozata, és a Magyar Tudományos
Akadémia fõtitkárának 1/2003. (A. É. 1.) MTA–F szabályzata.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 8/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Titkársága, a Magyar
Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság Titkársága, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi
Bizottság Titkársága és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Titkársága beolvad a Magyar
Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottság Titkárságába, amely 2012. január 1-jétõl Magyar Tudományos
Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága megnevezéssel mûködik tovább.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában megjelölt
közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
A költségvetési szerv a Szegedi Területi Bizottság tudományszervezési tevékenységét segítõ, koordináló, információs,
adminisztratív, gazdálkodási, üzemeltetési és ügyviteli feladatokat látja el.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok
Titkársága (székhelye: 1051. Budapest, Nádor u. 7.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
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13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv titkárságvezetõje 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, illetve a közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Területi
Akadémiai Bizottságok Titkársága az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv titkárságvezetõjének és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ
megbízása visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011.
december 31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1320/3/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság Titkársága megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 9. § (2) bekezdésének j) pontjára tekintettel és az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság
Titkárságának megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság Titkársága
1.2. rövidített neve: MTA MAB Titkárság
1.3. angol nyelvû megnevezése: The Regional Comittee of the Hungarian Academy of Sciences at Miskolc
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1983. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 4/1979. (I. 30.) számú határozata, és a Magyar Tudományos Akadémia
fõtitkárának 1/2003. (A. É. 1.) MTA–F szabályzata.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
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8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 8/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Titkársága, a Magyar
Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság Titkársága, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi
Bizottság Titkársága és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Titkársága beolvad a Magyar
Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottság Titkárságába, amely 2012. január 1-jétõl Magyar Tudományos
Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága megnevezéssel mûködik tovább.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában megjelölt
közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
A költségvetési szerv a Miskolci Területi Bizottság tudományszervezési tevékenységét segítõ, koordináló, információs,
adminisztratív, gazdálkodási, üzemeltetési és ügyviteli feladatokat látja el.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok
Titkársága (székhelye: 1051. Budapest, Nádor u. 7.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv titkárságvezetõje 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, illetve a közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Területi
Akadémiai Bizottságok Titkársága az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv titkárságvezetõjének és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ
megbízása visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011.
december 31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1320/4/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Titkársága megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 9. § (2) bekezdésének j) pontjára tekintettel, a 14. § (3) bekezdése és
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni
Területi Bizottság Titkárságának megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Titkársága
1.2. rövidített neve: MTA DAB Titkárság
1.3. angol nyelvû megnevezése: The Regional Center of the Hungarian Academy of Sciences, Debrecen
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 4032 Debrecen, Thomass Mann u. 49.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1983. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 37/1976. (VI. 29.) számú határozata, és a Magyar Tudományos
Akadémia fõtitkárának 1/2003. (A. É. 1.) MTA–F szabályzata.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 8/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Titkársága, a Magyar
Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság Titkársága, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi
Bizottság Titkársága és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság Titkársága beolvad a Magyar
Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottság Titkárságába, amely 2012. január 1-jétõl Magyar Tudományos
Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága megnevezéssel mûködik tovább.
10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. §-ában megjelölt
közfeladatokat látja el, az alábbiak szerint:
A költségvetési szerv a Debreceni Területi Bizottság tudományszervezési tevékenységét segítõ, koordináló,
információs, adminisztratív, gazdálkodási, üzemeltetési és ügyviteli feladatokat látja el.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok
Titkársága (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési
elõirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását.
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13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv titkárságvezetõje 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, illetve a közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Területi
Akadémiai Bizottságok Titkársága az általános jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv titkárságvezetõjének és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ
megbízása visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011.
december 31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1320/5/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény
(a továbbiakban: MTAtv.) 9. §-a (2) bekezdésének j) pontjára tekintettel, a 14. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az
MTAtv. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ (a továbbiakban: MTA Üdülési Központ)
1.2. rövidített neve: MTA ÜK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Centre of Holiday Resorts, Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 7.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
1.6. létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasítása.
2. Az MTA Üdülési Központ alapítója:
Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába bejegyezve: 1983. január 1.
4. Az MTA Üdülési Központ irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. Az MTA Üdülési Központ funkcionális és szakmai felügyeletét az MTA Alapszabálya és a Magyar Tudományos
Akadémia Titkárságának Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.
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6. Az MTA Üdülési Központ gazdálkodási besorolása:
Az MTA Üdülési Központ önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
7. Az MTA Üdülési Központ olyan jogi személy, amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és
felelõssége van. Az MTA Üdülési Központ költségvetésének elõirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással,
könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá elláthatja az üzemeltetéssel és a
vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos
feladatokat.
8. Az MTA Üdülési Központ szakágazati besorolása:
552000 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
9. Az MTA Üdülési Központ szervezeti egységeit alkotó üdülõk megnevezése és címe (a törzskönyvi nyilvántartásba
telephelyként felveendõk):
9.1. MTA Üdülési Központ Balatonalmádi Akadémiai Üdülõ
– címe: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 1.
– rövidített neve: MTA ÜK BAAÜ
– angol nyelvû megnevezése: Academy Resort Hotel at Balatonalmádi, Centre of Holiday Resorts, Hungarian
Academy of Sciences
9.2. MTA Üdülési Központ Balatonvilágosi Akadémiai Üdülõ
– címe: 8171 Balatonvilágos, Rákóczi út 31.
– rövidített neve: MTA ÜK BVAÜ
– angol nyelvû megnevezése: Academy Resort Hotel at Balatonvilágos, Centre of Holiday Resorts, Hungarian
Academy of Sciences
9.3. MTA Üdülési Központ Erdõtarcsai Akadémiai Üdülõ és Alkotóház
– címe: 2177 Erdõtarcsa, Petõfi Sándor u. 1.
– rövidített neve: MTA ÜK EAÜA
– angol nyelvû megnevezése: Academy Resort Hotel and Recreation House at Erdõtarcsa, Centre of Holiday Resorts,
Hungarian Academy of Science
9.4. MTA Üdülési Központ Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ
– címe: 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1–3.
– rövidített neve: MTA ÜK MAÜ
– angol nyelvû megnevezése: Academy Resort Hotel at Mátrafüred, Centre of Holiday Resorts, Hungarian Academy of
Sciences
9.5. MTA Üdülési Központ Mátraházai Akadémiai Üdülõ
– címe: 3233 Mátraháza, külterület
– rövidített neve: MTA ÜK MAÜ
– angol nyelvû megnevezése: Academy Resort Hotel at Mátraháza, Centre of Holiday Resorts, Hungarian Academy of
Science
9.6. MTA Üdülési Központ Siófoki Akadémiai Üdülõ
– címe: 8600 Siófok, Kodály Zoltán u. 1–3.
– rövidített neve: MTA ÜK SAÜ
– angol nyelvû megnevezése: Academy Resort Hotel at Siófok, Centre of Holiday Resorts, Hungarian Academy of
Science
10. Az MTA Üdülési Központ jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Az MTA Üdülési Központ az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban meghatározott
és részletezett körben, az alábbiak szerint:
10.1. Az MTA Üdülési Központ alaptevékenysége:
– az MTA tagjai, az MTA doktora címmel, a tudományos fokozattal rendelkezõk (együtt: tudósok), azok hozzátartozóinak,
továbbá az elhunyt tudósok hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása;
– az MTA által fenntartott köztestületi költségvetési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve az MTA
Titkárságával közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók, valamint a szóban forgó intézményektõl
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nyugállományba vonult személyek (munkatársak), azok hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt munkatársak
hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása;
– kongresszusok, tudományos találkozók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolítása;
– külsõ étkeztetés és vendéglátás;
– az épületek fenntartásának és üzemeltetésének biztosítása.
10.2. Az MTA Üdülési Központ alaptevékenységének tevékenységi körök szerinti felsorolása az államháztartási
szakfeladatok rendje szerint:
551000 Szállodai szolgáltatás
552001Üdülõi szálláshely-szolgáltatás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562916 Üdülõi, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
563000 Italszolgáltatás
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
10.3. Az MTA Üdülési Központ vállalkozási tevékenysége:
Az MTA Üdülési Központ vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbõl származó bevételeinek együttes
összege azonban két egymást követõ évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összkiadás
egyharmadát.
11. Az MTA Üdülési Központ igazgatójának és gazdasági vezetõjének kinevezési és megbízási rendje:
Az MTA Üdülési Központ egyszemélyi vezetés alatt áll; tevékenységét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és vonatkozó végrehajtási jogszabálya alapján magasabb vezetõ megbízással
rendelkezõ közalkalmazottként az igazgató irányítja. Az igazgatót az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt
évre, illetve menti fel, vonja vissza megbízását.
Az MTA Üdülési Központ gazdasági vezetõje a Kjt. és vonatkozó végrehajtási jogszabálya alapján magasabb vezetõ
megbízással rendelkezõ közalkalmazott. A gazdasági vezetõt az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre,
illetve menti fel, vonja vissza vezetõi megbízását, valamint állapítja meg díjazását.
Az igazgató és a gazdasági vezetõ tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó
jogszabályokban és az MTA elnökének határozatában foglaltak az irányadók.
12. Az MTA Üdülési Központban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
Az MTA Üdülési Központban foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a Kjt.-ben és annak végrehajtási
jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
13. Az MTA Üdülési Központ szervezeti és mûködési rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok államháztartási
szakfeladatok rendje szerinti besorolását, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és
mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA elnöke hagy jóvá.
14. Az MTA Üdülési Központ szolgáltatásainak igénybevétele az MTA elnökének vonatkozó szabályzatában foglaltak
szerint történik.
15. Az MTA Üdülési Központ közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa az MTA. Az MTA a vagyon
használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és
használatba adásával kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – az MTA Üdülési Központtal
ingatlan-használati szerzõdést köt.
16. Az MTA Üdülési Központ a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és immateriális javakkal az
MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos
szabályzatokban foglaltak szerint gazdálkodik.
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17. Az MTA Üdülési Központ a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az MTA Alapszabályának 66. § (6) bekezdése
szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – maga
rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint
kiadott akadémiai engedély szükséges.
18. Az MTA Üdülési Központ az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló jogszabályokban
foglaltaknak megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébõl származó eszközeivel.
19. Az MTA Üdülési Központ általános jogutódja – ideértve a megszûnõ költségvetési szervek valamennyi közfeladatának
jövõbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési elõirányzatait,
valamint a munkáltatói jogok gyakorlását – a 2011. december 31-én beolvadással megszûnt
– Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülõnek
(8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 1.)
– Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülõnek
(8171 Balatonvilágos, Rákóczi út 31.)
– Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülõnek
(3233 Mátraháza, külterület)
– Siófoki Akadémiai Üdülõnek
(8600 Siófok, Kodály Zoltán u. 1–3.).
20. A jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ 2009. május
29-én kelt, E–660/55/2009. számú, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 6.
E-1321/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Siófoki Akadémiai Üdülõ megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 9. §-a (2) bekezdésének j) pontjára tekintettel, a 14. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. §-ának (1) bekezdése
alapján a Siófoki Akadémiai Üdülõ megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Siófoki Akadémiai Üdülõ
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 8600 Siófok, Kodály Zoltán utca 1–3.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
4. Az alapítás idõpontja: 1983. január 1.
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5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
Az MTA fõtitkárának 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési
szerv neve:
7.1. neve: Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ
7.2. székhelye: 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1–3.
8. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
9. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
10. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 8/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülõ, a Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülõ, a
Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülõ és a Siófoki Akadémiai Üdülõ beolvad a Mátrafüredi Akadémiai Üdülõbe,
amely 2012. január 1-jétõl Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ megnevezéssel mûködik tovább.
11. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
– az MTA tagjai, az MTA doktora címmel, a tudományos fokozattal rendelkezõk (együtt: tudósok), azok
hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt tudósok hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások
ellátása;
– az MTA által fenntartott köztestületi költségvetési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve az MTA
Titkárságával közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók, valamint a szóban forgó intézményektõl
nyugállományba vonult személyek (munkatársak), azok hozzátartozóinak, tovább az elhunyt munkatársak
hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása;
– kongresszusok, tudományos találkozók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolítása;
– külsõ étkeztetés és vendéglátás;
– az épületek fenntartásának és üzemeltetésének biztosítása.
12. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Üdülési Központ látja el.
13. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ (székhelye:
3232 Mátrafüred, Akadémia utca 1–3.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövõbeni
ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési elõirányzatait, valamint a
munkáltatói jogok gyakorlását.
14. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv üdülõvezetõje 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
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15. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ az általános
jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv üdülõvezetõjének és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1321/2/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülõ megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 9. §-a (2) bekezdésének j) pontjára tekintettel, a 14. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. §-ának (1) bekezdése
alapján a Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülõ megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülõ
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky út 1.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
4. Az alapítás idõpontja: 1983. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
Az MTA fõtitkárának 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési
szerv neve:
7.1. neve: Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ
7.2. székhelye: 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1–3.
8. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
9. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
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10. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 8/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülõ, a Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülõ, a
Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülõ és a Siófoki Akadémiai Üdülõ beolvad a Mátrafüredi Akadémiai Üdülõbe,
amely 2012. január 1-jétõl Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ megnevezéssel mûködik tovább.
11. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
– az MTA tagjai, az MTA doktora címmel, a tudományos fokozattal rendelkezõk (együtt: tudósok), azok
hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt tudósok hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások
ellátása;
– az MTA által fenntartott köztestületi költségvetési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve az MTA
Titkárságával közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók, valamint a szóban forgó intézményektõl
nyugállományba vonult személyek (munkatársak), azok hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt munkatársak
hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása;
– kongresszusok, tudományos találkozók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolítása;
– külsõ étkeztetés és vendéglátás;
– az épületek fenntartásának és üzemeltetésének biztosítása.
12. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Üdülési Központ látja el.
13. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ (székhelye:
3232 Mátrafüred, Akadémia utca 1–3.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövõbeni
ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési elõirányzatait, valamint a
munkáltatói jogok gyakorlását.
14. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv üdülõvezetõje 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
15. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ az általános
jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv üdülõvezetõjének és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1321/3/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülõ megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 9. §-a (2) bekezdésének j) pontjára tekintettel, a 14. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. §-ának (1) bekezdése
alapján a Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülõ megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülõ
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 8171 Balatonvilágos, Rákóczi út 31.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
4. Az alapítás idõpontja: 1983. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
Az MTA fõtitkárának 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan mûködõ és gazdálkodó közszolgáltató
költségvetési szerv neve:
7.1. neve: Mátrafüredi Akadémiai Üdülõ
7.2. székhelye: 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1–3.
8. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
9. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
10. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 8/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülõ, a Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülõ, a
Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülõ és a Siófoki Akadémiai Üdülõ beolvad a Mátrafüredi Akadémiai Üdülõbe,
amely 2012. január 1-jétõl Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ megnevezéssel mûködik tovább.
11. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
– az MTA tagjai, az MTA doktora címmel, a tudományos fokozattal rendelkezõk (együtt: tudósok), azok
hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt tudósok hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások
ellátása;
– az MTA által fenntartott köztestületi költségvetési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve az MTA
Titkárságával közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók, valamint a szóban forgó intézményektõl
nyugállományba vonult személyek (munkatársak), azok hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt munkatársak
hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása;
– kongresszusok, tudományos találkozók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolítása;
– külsõ étkeztetés és vendéglátás;
– az épületek fenntartásának és üzemeltetésének biztosítása.
12. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Üdülési Központ látja el.
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13. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ (székhelye:
3232 Mátrafüred, Akadémia utca 1–3.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövõbeni
ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési elõirányzatait, valamint a
munkáltatói jogok gyakorlását.
14. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv üdülõvezetõje 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
15. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ az általános
jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv üdülõvezetõjének és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1321/4/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülõ megszüntetõ okirata
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 9. §-a (2) bekezdésének j) pontjára tekintettel, a 14. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. §-ának (1) bekezdése
alapján a Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülõ megszüntetõ okiratát a következõk szerint adom ki:
1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülõ
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 3233 Mátraháza, külterület
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
4. Az alapítás idõpontja: 1983. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése:
Az MTA fõtitkárának 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasítása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
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7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 8/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011. december 31-i
megszûnési dátummal a Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülõ, a Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülõ, a
Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülõ és a Siófoki Akadémiai Üdülõ beolvad a Mátrafüredi Akadémiai Üdülõbe,
amely 2012. január 1-jétõl Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ megnevezéssel mûködik tovább.
10. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
– az MTA tagjai, az MTA doktora címmel, a tudományos fokozattal rendelkezõk (együtt: tudósok), azok hozzátartozóinak,
továbbá az elhunyt tudósok hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása;
– az MTA által fenntartott köztestületi költségvetési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve az MTA
Titkárságával közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók, valamint a szóban forgó intézményektõl
nyugállományba vonult személyek (munkatársak), azok hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt munkatársak
hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása;
– kongresszusok, tudományos találkozók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolítása;
– külsõ étkeztetés és vendéglátás;
– az épületek fenntartásának és üzemeltetésének biztosítása.
11. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Üdülési Központ látja el.
12. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ (székhelye:
3232 Mátrafüred, Akadémia utca 1–3.), ideértve a megszûnõ költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövõbeni
ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési elõirányzatait, valamint a
munkáltatói jogok gyakorlását.
13. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv üdülõvezetõje 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
14. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, illetve
közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központ az általános
jogutód.
A megszûnõ költségvetési szerv üdülõvezetõjének és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.
Budapest, 2011. december 6.
E-1321/5/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Titkársága alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban: SZIMA) Titkársága alapító okiratát a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 14. § (2) bekezdése alapján – az MTAtv. és az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló jogszabály
rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
1.1. neve: Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Titkársága (a továbbiakban: titkárság)
1.2. rövidített neve: SZIMA Titkárság
1.3. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
1.4. illetékessége, mûködési köre: országos
2. A titkárság alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idõpontja: 1995. január 1.
4. A titkárság irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia)
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. A titkárság létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezés megnevezése: az Akadémia 1992. évi májusi rendes
közgyûlésének a SZIMA megalakításáról szóló határozata (17/1992. számú elnökségi határozat 1. pont).
6. A titkárság gazdálkodási besorolása: önállóan mûködõ köztestületi költségvetési szerv.
7. A titkárság szakágazati besorolása: 841115 Igazgatási intézmények ellátó, kisegítõ szolgálatai.
8. A titkárság, mint önállóan mûködõ köztestületi költségvetési szerv, jogi személy, elsõsorban szakmai célú költségvetési
keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelõsséggel bír.
8.1. A titkárságnak az államháztartás mûködési rendjérõl szóló jogszabályban meghatározott pénzügyi-gazdasági
feladatait ellátó, önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv
– neve: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
– székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
8.2. A titkárság pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásával kapcsolatos munkamegosztás és felelõsségvállalás
rendjét a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési
szervvel külön megállapodás tartalmazza.
9. A titkárság közfeladata:
A titkárság az Akadémia Alapszabálya alapján adminisztratív feladatokat lát el közfeladatként, a jelen alapító okiratban
meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
9.1. A titkárság alaptevékenysége: a SZIMA alapszabályában meghatározott tevékenységekkel összefüggõ operatív
feladatok ellátása.
9.2. A titkárság alaptevékenységének tevékenységi körök szerinti meghatározása az államháztartási szakfeladatok
rendje szerint:
949900 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9.3. A titkárság vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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10. A titkárság egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
és vonatkozó végrehajtási jogszabálya alapján magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazottként a
titkárságvezetõ irányítja. A titkárságvezetõt – a SZIMA ügyvezetõ elnöke javaslatának figyelembevételével – az
Akadémia elnöke nevezi ki, bízza meg, illetve menti fel, vonja vissza vezetõi megbízását. A titkárságvezetõ
tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó jogszabályokban és az Akadémia elnökének
határozatában foglaltak az irányadók.
11. A titkárságnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
12. A titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és
mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet – a SZIMA elnökségének elõzetes egyetértését követõen – az Akadémia
elnöke hagy jóvá.
13. A titkárság közfeladata ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa az Akadémia. Az Akadémia a vagyon
használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az Akadémia Alapszabályában és a vagyonkezelésbe és használatba adással
kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – a titkársággal ingatlanhasználati szerzõdést köt.
14. Az Akadémia ingó vagyonának (tárgyi eszközök, készletek) használatba adásáról az Akadémia a közgyûlés által
elfogadott vagyongazdálkodási irányelvekben foglaltakkal összhangban, a titkársággal ingó vagyon használati
szerzõdést köt. A titkárság a használatában lévõ immateriális javakkal – a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdont
kivéve – a jelen alapító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.
15. A titkárságnál keletkezett vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal a titkárság az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel
összhangban – maga rendelkezik.
16. A titkárság az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az Ámr.-ben foglaltaknak megfelelõen önállóan gazdálkodik
pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébõl származó eszközeivel.
17. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg az E–876/1/ 2011. számú,
2011. július 19-én kiadott egységes szerkezetû alapító okirat hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 6.
E-1319/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézet megszüntetõ okirata

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézet megszüntetõ okiratát a
következõk szerint adom ki:

1. A megszûnõ költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézet
1.2. rövidített neve: MTA KSZI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute for Research Organization of the Hungarian Academy of Sciences
2. A költségvetési szerv
2.1. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 18.
3. A költségvetési szerv alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
4. Az alapítás idõpontja: 1969. január 1.
5. A költségvetési szerv létrehozásáról szóló akadémiai rendelkezések megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 11/1968. MTA (A. K. 18.) utasítása, a Magyar Tudományos Akadémia
fõtitkárának 9/1980. (A. K. 1981. 1. szám) MTA–F. utasítása, a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkárának 1/1988.
(A. K. 5.) MTA utasítása, és a Magyar Tudományos Akadémia elnökének és fõtitkárának 1/1995. (A. É. 4.) MTA
szabályozása.
6. A költségvetési szerv irányító szervének:
6.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
6.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
7. A költségvetési szervet megszüntetõ szerv: Magyar Tudományos Akadémia
8. A megszüntetés idõpontja: 2011. december 31.
9. A költségvetési szerv megszüntetésében érintett szervek:
9.1. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
(székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 1.) mint általános jogutód;
9.2. Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
(székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.)
a köztestületi adatbázisok mûködtetése, akadémiai rendezvények elõkészítése, szervezése, lebonyolításukban való
érdemi és szervezõi közremûködés, valamint az MTA Elnöksége és a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
számítástechnikai hálózatának üzemeltetése tekintetében, mint részleges jogutód.
10. A költségvetési szervet megszüntetõ határozat száma, a megszüntetés oka:
A költségvetési szerv a Magyar Tudományos Akadémia Közgyûlésének 8/2011. (XII. 5.) sz. határozata értelmében 2011.
december 31-i dátummal beolvad a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába.
11. A megszûnõ költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A költségvetési szerv az MTA elnökének és fõtitkárának a munkáját és a köztestület mûködését segítõ szervezet.
Fõ feladata a Közgyûlés nem akadémikus tagjai választásával kapcsolatos titkársági feladatok ellátása; elemzések
készítése, adatszolgáltatás; az akadémiai köztestületi tagok adatainak nyilvántartása; publikációs adattárak
mûködtetése; a közgyûlési doktor képviselõk választásának szervezése; kiadványok megjelentetése.
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Feladatai részletesen:
– elemzések, hazai és nemzetközi összehasonlító tanulmányok, helyzetértékelõ jelentések készítése döntés-elõkészítés
céljából (felkérésre, illetve saját kezdeményezése alapján);
– közremûködés akadémiai dokumentumok (elnökségi, fõtitkári beszámolók, egyéb közgyûlési, elnökségi,
munkabizottsági anyagok, tudományági elemzések stb.) összeállításában;
– közremûködés – elemzésekkel, háttéranyagokkal, adatgyûjtéssel, felmérésekkel – az MTA országgyûlési és
kormánybeszámolójának elkészítésében;
– az akadémiai információs rendszer mûködtetése és fejlesztése, információk szolgáltatása az MTA elnöke és fõtitkára,
vezetõ szervei számára;
– elnöki és fõtitkári megbízás alapján létrehozott állandó és ad hoc bizottságokban, munkacsoportokban való érdemi
és szervezési jellegû részvétel (koordinálás, titkársági teendõk ellátása stb.);
– akadémiai rendezvények elõkészítése, szervezése, lebonyolításukban való érdemi és szervezõi közremûködés;
– rendszeres és eseti akadémiai kiadványok, kézikönyvek (magyar és idegen nyelvû hivatalos akadémiai lapok,
tájékoztatók, ismertetõ anyagok, külföldi tudománypolitikai dokumentumok, statisztikai összeállítások, belsõ
akadémiai, valamint kismonográfia-sorozatok stb.) készítése, szerkesztése, közreadása.
Egyéb kutatóhelyként tudománypolitikai, tudományelemzési és kutatásszervezési kutatásokat végez és koordinál.
Az MTA köztestületi feladatai körében, az MTA Alapszabályával összhangban
– adatbázisgazdaként az akadémiai köztestületi tagok nyilvántartásának és a köztestületi publikációs adattárnak a
fejlesztése és mûködtetése;
– a köztestületi küldöttek megválasztásában való közremûködés;
– a köztestületi tagok és a köztestületi küldöttek rendszeres és idõszaki tájékoztatásában való közremûködés;
– statisztikai összeállítások, elemzések készítése a köztestület és vezetõi számára.
Az MTA Elnöksége és Titkársága számítástechnikai hálózatának üzemeltetése:
– a szerverek, a hálózat és a lokális hálózat felügyeletének ellátása, illetve koordinálása;
– az informatikai eszköz- és szoftverpark üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése;
– a szervezeti egységek számítás- és ügyvitel-technikai eszközökkel való ellátása, a telekommunikációs hálózat
fejlesztése;
– weboldalak, webes alkalmazások üzemeltetése és fejlesztése.
12. A közfeladat jövõbeni ellátása:
A megszûnõ költségvetési szerv közfeladatait 2012. január 1-jétõl általános jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtára, míg a köztestületi adatbázisok mûködtetésével, akadémiai rendezvények elõkészítésével,
szervezésével, lebonyolításukban való érdemi és szervezõi közremûködéssel, valamint az MTA Elnöksége és a Magyar
Tudományos Akadémia Titkársága számítástechnikai hálózatának üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Magyar
Tudományos Akadémia Titkársága látja el.
13. A költségvetési szerv jogutódlása:
A megszûnõ költségvetési szerv jogutódja a közfeladatok jövõbeni ellátása, a vagyoni jogok és kötelezettségek, a
vagyon és a költségvetési elõirányzat, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében a 9. pontban felsorolt
költségvetési szervek, a 12. és 15. pontban részletezettek szerint.
14. Kötelezettségvállalás:
A megszûnõ költségvetési szerv igazgatója 2011. december 8-ától új kötelezettséget nem vállalhat, kivéve a
jogszabály által elõírt és a napi üzemi mûködést érintõ kötelezettségeket, amelyek esetében e határnap 2011.
december 31.
15. A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya:
A megszûnõ költségvetési szervnél foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, illetve közalkalmazotti jogviszonyuk fennállása tekintetében általános jogutód a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtára, míg a köztestületi adatbázisok mûködtetése, az MTA Elnöksége és az MTA Titkársága
számítástechnikai hálózatának üzemeltetése érdekében foglalkoztatottak esetében a Magyar Tudományos Akadémia
Titkársága a jogutód.
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A megszûnõ költségvetési szerv igazgatójának és a gazdasági szervezet vezetõjének magasabb vezetõ megbízása
visszavonásáról – közalkalmazotti jogviszonyuk egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – 2011. december
31-ig gondoskodni kell.

Budapest, 2011. december 6.
E-1318/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény
(a továbbiakban: MTAtv.) 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az MTAtv. és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár)
1.2. rövidített neve: MTA Könyvtára
1.3. angol nyelvû megnevezése: Library of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 1.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
2. A Könyvtár alapítója: gróf Teleki József
Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Az alapítás idõpontja: 1826. március 17.
4. A Könyvtár irányító szervének:
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. A Könyvtár
5.1. ágazati irányítását a kultúráért felelõs miniszter
5.2. közvetlen szakmai felügyeletét az MTA Vezetõi Kollégiumának Könyvtári Bizottsága
látja el.
6. A Könyvtár gróf Teleki József 1826. évben tett felajánlása nyomán, nemzeti közakaratból jött létre.
7. A Könyvtár gazdálkodási besorolása:
A Könyvtár önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
8. A Könyvtár szakmai besorolása: országos tudományos szakkönyvtár.
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9. A Könyvtár államháztartási szakágazati besorolása:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
10. A Könyvtár jogi személy, saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelõssége van, hozzá
önállóan mûködõ köztestületi költségvetési szerv nem tartozik. A Könyvtár költségvetésének elõirányzatai
tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá
elláthatja az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával,
védelmével kapcsolatos feladatokat.
11. A Könyvtár önálló jogi személynek nem minõsülõ szervezeti egységeinek és telephelyeinek megnevezése és címe
(a törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként felveendõk):
11.1. Akadémiai Levéltár (1051 Budapest, Arany János u. 1.)
11.2. Lukács Archívum (1056 Budapest, Belgrád rkp. 2.)
11.3. Kötészet (1077 Budapest, Király u. 77.)
11.4. Tároló raktár (2046 Törökbálint, DEPO raktárváros)
12. A Könyvtár jogszabályban meghatározott közfeladatai:
A Könyvtár az MTAtv.-ben foglaltak alapján nyilvános könyvtárként országos tudományos szakkönyvtári
közszolgáltatást végez közfeladatként.
12.1. A Könyvtár alaptevékenysége:
– A Könyvtár mint nemzeti intézmény, ellátja a tudományos ismeretek terjesztésének és a tudományos munka
elõmozdításának feladatait; történelmi és országos jelentõségû nyomtatott, kéziratos, levéltári és elektronikus
információhordozókon található anyagokat gondoz; országos feladatkörû szakkönyvtárként gyûjteményét
folyamatosan gyarapítja, megõrzi, feltárja és olvasóinak rendelkezésére bocsátja; fõ gyûjtõköre a nyelvtudomány,
az ókortörténet, a klasszika-filológia, az orientalisztika, az irodalomtudomány, az irodalomtörténet, a
tudományszervezés és tudománytörténet, valamint hagyományosan a magyar történet. A Könyvtár kezeli a Lukács
Archívumot; gyûjti a tudományos és irodalmi kéziratokat, régi és ritka könyveket, õsnyomtatványokat (1500. év
elõtti, Régi Magyar Könyvtár, RMK 1711. év elõtti mûvei), levéltári archiválást igénylõ akadémiai ügyiratokat,
tudománytörténeti dokumentumokat. A Könyvtár alapszolgáltatásai: tájékoztatás a Könyvtár, a magyar és
nemzetközi könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérhetõvé tétele, részvétel a könyvtárak közti dokumentum- és információcserében,
számítógépes szakirodalmi információellátás, tudományos adatbázisok mûködtetése, részvétel a nyilvános
könyvtári ellátás rendszerének mûködtetését és fejlesztését segítõ szolgáltatások megvalósításában.
12.2. A Könyvtár alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti felsorolása az államháztartási szakfeladatok rendje
szerint:
910121Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
581100 Könyvkiadás
581900 Egyéb kiadói tevékenység
12.3. A Könyvtár vállalkozási tevékenysége:
A Könyvtár vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységbõl származó bevételeinek együttes összege
azonban két egymást követõ évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összkiadás
egyharmadát.
13. A Könyvtár fõigazgatójának és gazdasági vezetõjének kinevezési és megbízási rendje:
A Könyvtár egyszemélyi vezetés alatt áll; tevékenységét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.) és vonatkozó végrehajtási jogszabálya alapján magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ
közalkalmazottként a fõigazgató irányítja. A fõigazgatót az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve
menti fel, vonja vissza megbízását. A fõigazgató megbízása elõtt a kultúráért felelõs miniszter véleményét ki kell kérni.
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A Könyvtár gazdasági vezetõje a Kjt. és vonatkozó végrehajtási jogszabálya alapján magasabb vezetõ megbízással
rendelkezõ közalkalmazott. A gazdasági vezetõt az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel,
vonja vissza vezetõi megbízását, valamint állapítja meg díjazását.
A fõigazgató és a gazdasági vezetõ tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó
jogszabályokban és az MTA elnökének határozatában foglaltak az irányadók.
14. A Könyvtárban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
A Könyvtárban foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a Kjt.-ben és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
15. A Könyvtár szervezeti és mûködési rendjét, a vállalkozási tevékenységek körét és azok államháztartási szakfeladatok
rendje szerinti besorolását, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mûködési
szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA elnöke hagy jóvá.
16. A Könyvtár közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa az MTA. Az MTA a vagyon használatba
adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával
kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – a Könyvtárral ingatlanhasználati szerzõdést köt.
17. A Könyvtár a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és immateriális javakkal az MTAtv.-ben, az MTA
Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos szabályzatokban
foglaltak szerint gazdálkodik.
18. A Könyvtár a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.
19. A Könyvtár a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az MTA Alapszabályának 66. § (6) bekezdése szerint
– a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – maga rendelkezik,
de annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.
20. A Könyvtár az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló jogszabályokban foglaltaknak
megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébõl származó eszközeivel.
21. A Könyvtár általános jogutódja – ideértve a megszûnõ költségvetési szerv közfeladatának jövõbeni ellátását,
valamennyi jogát és kötelezettségét vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési elõirányzatait, valamint a munkáltatói
jogok gyakorlását – a 2011. december 31-én beolvadással megszûnt Magyar Tudományos Akadémia
Kutatásszervezési Intézetnek (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 18.).
22. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
2010. május 7-én kelt, E–601/1/2010. számú, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 6.
E-1317/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Tudományos Akadémia Titkárság alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény
(a továbbiakban: MTAtv.) 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az MTAtv. és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
rendelkezéseivel összhangban – a következõk szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
1.1. teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve: MTA Titkárság
1.3. angol nyelvû megnevezése: Secretariat of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
1.5. illetékessége, mûködési köre: országos
2. A Titkárság alapítója: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3. Az alapítás idõpontja: 1970. január 1.
4. A Titkárság irányító szervének:
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5. A Titkárság létrehozásáról szóló jogszabály és akadémiai rendelkezés megnevezése:
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1949. évi XXVII. törvény és az MTA elnökének és fõtitkárának 7/1990.
(A. É. 1991. 1.) MTA utasítása.
6. A Titkárság gazdálkodási besorolása:
A Titkárság önállóan mûködõ és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
7. A Titkárság államháztartási szakágazati besorolása:
841107 Köztestületek államháztartási igazgatási tevékenysége
8. A Titkárság jogi személy, amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelõssége van.
A Titkárság költségvetésének elõirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és
adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá elláthatja az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a
beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.
8.1. A Titkársághoz tartozó önállóan mûködõ köztestületi költségvetési szervek megnevezése és székhelye:
– Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Titkársága
(székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
– Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
(székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.)
8.2. A Titkárság és a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Titkársága önállóan mûködõ köztestületi költségvetési
szerv, valamint a Titkárság és a Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága önállóan mûködõ köztestületi költségvetési
szerv között az Ámr. vonatkozó rendelkezésében meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásával kapcsolatos
munkamegosztás és felelõsségvállalás rendjérõl külön megállapodás rendelkezik.
9. A Titkárság átruházott hatáskörben ellátja az MTA vagyonának kezelésébõl adódó gazdálkodási és képviseleti
feladatokat. Az MTA Vagyonkezelõ Szervezet szakágazati besorolása:
841191 Fejezetek elszámolásai
10. A Titkárság jogszabályban meghatározott közfeladatai:
A Titkárság az MTAtv.-ben foglaltak alapján szervezi az MTA köztestületi feladatait, ellátja az MTA kutatóhálózatának és
más intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenõrzési feladatait.
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10.1. A Titkárság alaptevékenysége:
A Titkárság ellátja a fejezetet irányító szerv feladatai közül azokat, amelyekkel a fejezetet irányító szerv vezetõje
megbízza, különösen:
– az MTA választott vezetõinek és köztestületi szerveinek munkáját támogatva elõsegíti az MTAtv.-ben megfogalmazott
akadémiai feladatok megvalósítását;
– ellátja az MTA nemzetközi kapcsolataiból eredõ adminisztratív feladatokat;
– ellátja az MTA testületeinek mûködéséhez szükséges döntéseket elõkészítõ, szervezõ, összehangoló, végrehajtó és
ellenõrzõ tevékenységet, biztosítja a köztestületi tagok részére tagságukból eredõ jogaik gyakorlásának feltételeit;
– köztestületi adatbázisokat mûködtet;
– végrehajtja a Közgyûlés, a közgyûlési bizottságok, az Elnökség, a Vezetõi Kollégium, annak állandó bizottságai, a
Doktori Tanács, a tudományos osztályok és bizottságok, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium
mûködésével kapcsolatos feladatokat;
– biztosítja az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa és szakbizottságainak mûködési feltételeit, elõkészíti döntéseit és
gondoskodik végrehajtásukról, kapcsolatot tart a kutatóhálózattal, és figyelemmel kíséri a kutatási feltételek
meglétét;
– elvégzi az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti gazdálkodással
kapcsolatos feladatokat, átruházott hatáskörben ellátja az MTA vagyonának kezelésébõl adódó gazdálkodási és
képviseleti feladatokat;
– segíti, irányítja és ellenõrzi az akadémiai intézmények pénzügyi, gazdasági munkáját;
– adományokat fogadhat el, hagyatékot kezelhet;
– végzi a Magyar Köztársaság költségvetése XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 2. alcím MTA Doktori
Tanács Titkársága és Bolyai Ösztöndíjak, 3. alcím Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások, valamint a
4. alcím MTA Köztestületi feladatok fejezeti elõirányzatokkal kapcsolatos operatív pénzügyi-gazdasági, számviteli
tevékenységet;
– ellátja az MTA elnöksége és a Titkárság számítástechnikai hálózatának üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat;
– ellátja az MTA nemzetközi együttmûködést szolgáló feladataiból a kétoldalú nemzetközi tudományos
megállapodások, tudományos szervezetekben való részvétel szervezését, elõkészítését és végrehajtását; a nem
kormányzati tudományos szervezetek tevékenységében való részvételt; az MTA tisztségviselõi, tagjai, doktorai, az
MTA Titkársága köztisztviselõi, az MTA által fenntartott köztestületi költségvetési szervek tudományos kutatói
ideiglenes külföldi kiküldetéseinek, hivatalos utazásainak, rendezvényeken való részvételének lebonyolításához
szükséges operatív tevékenységet, hazai nemzetközi rendezvények szervezését, lebonyolítását, a külföldi kutatók
magyarországi fogadásával kapcsolatos feladatokat; végzi továbbá az MTA nemzetközi tevékenységével összefüggõ
protokollt.
10.2. A Titkárság alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti felsorolása az államháztartási szakfeladatok rendje
szerint:
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
691002 Egyéb jogi tevékenység
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység
743000 Fordítás, tolmácsolás
821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
841181 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése
841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása
841183 Tudományos minõsítési folyamattal összefüggõ tevékenységek
841184 Tudományos ösztöndíjak
841230 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása
és szervezése
842135 Határon túli magyar tudományosság támogatása
842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
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855937 Máshova nem sorolt egyéb felnõttoktatás
949900 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
910123 Könyvtári szolgáltatások
10.3. A Titkárság vállalkozási tevékenysége: a Titkárság vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
11. A Titkárság szervezetének vezetõje az MTA elnöke, aki irányítási jogkörében gyakorolja a Titkársággal közszolgálati
vagy munkaviszonyban állók tekintetében a munkáltatói jogokat. Az MTA elnöke a munkáltatói jogokat – vagy azok
egy részét – az MTA fõtitkárára, illetve a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint a
Titkárság vezetõ beosztású köztisztviselõjére átruházhatja.
12. A Titkársággal közszolgálati jogviszonyban állók tekintetében a Ktv., a munkaviszony keretében foglalkoztatottak
tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és
mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet a Vezetõi Kollégium hagy jóvá.
14. A Titkárság közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa az MTA. Az MTA a vagyon használatba
adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával
kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – a Titkársággal ingatlanhasználati szerzõdést köt.
15. A Titkárság a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és immateriális javakkal az MTAtv.-ben, az MTA
Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos szabályzatokban
foglaltak szerint gazdálkodik.
16. A Titkárság a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.
17. A Titkárság a vagyoni értéket képviselõ szellemi tulajdonnal az MTA Alapszabályának 66. § (6) bekezdése szerint – a
fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – maga rendelkezik, de
annak gazdasági társaságba apportként történõ beviteléhez az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai
engedély szükséges.
18. A Titkárság az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérõl szóló jogszabályokban foglaltaknak
megfelelõen gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményébõl származó eszközeivel.
19. A Titkárság általános jogutódja a 2008. december 31. napjával megszûnt Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi
Együttmûködési Iroda köztestületi költségvetési szervnek. A Titkárság 2012. január 1-jétõl ellátja a megszûnt Magyar
Tudományos Akadémia Kutatásszervezési Intézetnek a köztestületi adatbázisok mûködtetésével, valamint az MTA
Elnöksége és a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága számítástechnikai hálózatának üzemeltetésével
kapcsolatos feladatait.
20. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
2009. május 29-én kelt, E–660/1/2009. számú, egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.
Budapest, 2011. december 6.
E-1316/2011.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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