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SZEMÉLYI RÉSZ

A „Húsz éves a Köztársaság Díj alapításáról szóló
219/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében fog-
laltak alapján – a Magyar Köztársaság miniszterelnöke –

„HÚSZ ÉVESA KÖZTÁRSASÁG DÍJAT”
adományozott

Ferge Zsuzsa Széchenyi-díjas szociológusnak, akadémi-
kusnak, egyetemi tanárnak,

Kornai János Herder- és Szécshenyi-díjas közgazdásznak,
akadémikusnak, egyetemi tanárnak,

Ormos Mária Széchenyi-díjas történésznek, akadémikus-
nak, ny. egyetemi tanárnak,

Tamás Gáspár Miklós filozófusnak, volt országgyûlési kép-
viselônek, az MTA Filozófiai Intézete munkatársának.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedô
tudományos életmûvûk elismeréseként

EÖTVÖS JÓZSEF-KOSZORÚVAL
tüntette ki

Bencze Pált, a mûszaki tudomány doktorát, az MTA Geo-
déziai és Geofizikai Kutató Intézet nyugalmazott tudományos
tanácsadóját,

Kenyeres Zoltánt, az irodalomtudomány doktorát, az ELTE
Magyar Irodalom Kultúratudományi Intézet Modern Magyar
Irodalomtörténeti Tanszékének egyetemi tanárát,

Machovich Raymundot, a biológiai tudomány doktorát, a
Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémiai Intézetének egye-
temi tanárát,

Marton Magdát, a pszichológiai tudomány doktorát, az
MTA Pszichológiai Kutatóintézet nyugalmazott tanácsadóját,
szenior kutatóját,

Szabados Józsefet, a matematikai tudomány doktorát, az
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos
tanácsadóját,

Szepesy Lászlót, a kémiai tudomány doktorát, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kémiai Technoló-
giai Tanszékének nyugalmazott tudományos tanácsadóját,

Udvardy Andort, a biológiai tudomány doktorát, az MTA
Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézetének kutató pro-
fesszorát.

Az Oláh György-díj kuratóriuma, Oláh György,
Nobel-díjas tudós adományozásának segítségével

Oláh György-díjat
adományozott

Kaizer Józsefnek, a Pannon Egyetem Szerves Kémia Inté-
zeti Tanszéke docensének, az MTA doktorának.

A Simonyi Károly-díj Szakkuratóriuma
Simonyi Károly

fizikai díjat adományozott

Tél Tamásnak, a fizikai tudomány doktorának, az ELTE El-
méleti Fizikai Tanszék egyetemi tanárának,

Simonyi Károly
mérnöki díjat adományozott

Gergely Györgynek, a fizikai tudomány doktorának, az
MTA Mûszaki Fizikai Kutatóintézete professor emeritus ins-
tituti-jának.

A Paksi Atomerômû Részvénytársaság
és a Wigner Jenô-díj Kuratóriuma
Wigner Jenô-díjat adományozott

Aszódi Attilának, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete igazgatójának.

A Richter Gedeon Részvénytársaság
és a Magyar Tudományos Akadémia

által alapított díj kuratóriuma
Bruckner Gyôzô-díjat adományozott

Mátyus Péternek, a kémiai tudomány doktorának, a Sem-
melweis Egyetem Szerves Vegytani Intézete professzorának,

a 40 éven aluli kutatóknak kiadható
Bruckner Gyôzô-díjat adományozott

Ludányi Krisztinának, a Semmelweis Egyetem Gyógy-
szerészeti Intézete docensének.

A „Hevessy György-díj a nukleáris kutatásért” kuratóriuma a
Hevessy György-díj

I. kategóriáját adományozta

Jánosiné Bíró Ágnes, okleveles mérnök-hôfizikusnak,
Rónaky Józsefnek, az Országos Atomenergia Hivatal fô-

igazgatójának,

a fiatal kutatóknak létesített
II. kategóriát adományozta

Palcsu Lászlónak, „A nemesgáz-tömegspektrometria hid-
rológiai és atomerômûvi alkalmazásai” címû PhD-dolgoza-
táért.
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A Magyar Tudományos Akadémia által a MÁV ZRt.
kötelezettségvállalása mellett létrehozott

Mikó Imre-díjat,
valamint a díj mellé a Magyar Közlekedési

Közmûvelôdésért Alapítvány
Mikó Imre-emlékplakettjét adományozta

a kuratórium

életmû kategóriában
Béres István nyugalmazott mérnök fôtanácsosnak és
Varga Jenô nyugalmazott mérnök fôtanácsosnak,

aktív szakember kategóriában
Kövesné Gilicze Évának, a közlekedéstudomány doktorá-

nak, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
egyetemi tanárának.

A Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
által alapított díj kuratóriuma

MOL Tudományos Díjat adományozott

Id. Ôsz Árpádnak
valamint

Vehofsits Imrének,
Kétszeri Csabának,
Szabó Zoltánnak,
Petô Zsoltnak,
Ladoniczki Zoltánnak,
Nyeste Istvánnak és
Markó Jánosnak.

A Kapolyi László akadémikus által alapított díj kuratóriuma
VITÁLIS ISTVÁN TUDOMÁNYOS Díjat

adományozott

Dakó György egyetemi adjunktusnak, okleveles bányagé-
pészmérnöknek és külfejtési szakmérônek.

A NESTAlapítvány és a Magyar Tudományos Akadémia
által felkért díjbizottság

Juhász Nagy Pál-díjat adományozott

Oborny Beáta PhD-nek, az ELTE Növényrendszertani és
Ökológiai Tanszéke egyetemi docensének és

Pásztor Erzsébet PhD-nek, az ELTE Genetikai Tanszéke
egyetemi adjunktusának.

A Magyar Tudományos Akadémia
és a Magyar Szabadalmi Hivatal

által alapított díj közös díjbizottsága
Akadémiai Szabadalmi Nivódíjban

részesítette

Bolla Kálmánt, az orvostudomány kandidátusát,
Imre Lászlót, a mûszaki tudományok doktorát, okl. gé-

pészmérnököt, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem professzor emeritusát,

Novák Lajost, a kémiai tudomány doktorát, okleveles ve-
gyészmérnököt, egyetemi tanárt, az MTA–BMEAlkaloidké-
miai Kutatócsoport tudományos tanácsadóját.

A Magyar Tudományos Akadémia és Pungor Ernô örökösei
közérdekû kötelezettségvállalása alapján létrehozott

Pungor Ernô-díjat adományozott

Gáspár Attilának, a Debreceni Egyetem Szervetlen ésAna-
litikai Tanszéke docensének.

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága
„Pro Scientia” Érmet ítélt oda

Nánási Pálnak, a kémiai tudomány doktorának.

Észak-alföldi Innovációs Díjban részesült

a berettyóújfalui ROLLEXCO Zrt.,
az érpataki Zsindelyes Pálinkafôzde Kft. és
a Jászkíséri MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépja-

vító Kft.
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A MAGYAR TUDOMÁNYOSAKADÉMIA ELNÖKÉNEK
HATÁROZATAI

242 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 2009. november 13.

I.A Magyar Tudományos Akadémia Vezetôi Kollégiuma
40/2009. (IX. 8.) sz. állásfoglalásával – 2009. szeptember
15-i, illetve 2010. január 1-jei hatálybalépési idôpontokkal
– elfogadta a Magyar TudományosAkadémia Titkárságá-
nak Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

II. A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát és annak mellékleteit az
Akadémiai Értesítôben, illetve az elektronikus informá-
ciószabadságról szóló 2005. évi XC. törvény rendelkezé-
seinek megfelelôen a Magyar Tudományos Akadémia
honlapján kell közzétenni, valamint az érintettek számára
a helyben szokásos módon kihirdetni és hozzáférhetôvé
tenni.

III. A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának közzétételére vonatkozó jelen
határozatot a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudomá-
nyosAkadémia Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állás-
foglalásában biztosított felhatalmazás alapján adom ki.

Pálinkás József s. k.

I.A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biz-
tosított jogkörömben eljárva, a Magyar TudományosAka-
démia Titkárságán foglalkoztatottakkal kapcsolatos mun-

káltatói jogok gyakorlásának szabályozásáról szóló ren-
delkezést 2009. október 30. napjával elnöki határozat for-
májában, annak mellékleteként (a továbbiakban együtte-
sen: határozat) teszem közzé.

II. Jelen határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán fog-
lalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakor-
lásának szabályozásáról szóló, 2009. július 2-ától hatályos
elnöki rendelkezés.

III. A határozatot az Akadémiai Értesítôben kell közzétenni,
valamint az érintettek számára a helyben szokásos módon
kihirdetni és hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s. k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
2/2009. (X. 30.) számú határozatához

A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Alapító Ok-
iratában, és a Magyar Tudományos Akadémia Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában foglaltakkal összhangban aMagyar
TudományosAkadémia Titkárságán foglalkoztatottakkal kap-
csolatos munkáltatói jogokról a következôk szerint rendelke-
zem.

1. §
Szervi, személyi és tárgyi hatály

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudományos
Akadémia Titkárságára (a továbbiakban: Titkárság), mint
a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Aka-
démia) köztestületi feladatait szervezô, az Akadémia ku-
tatóhálózatának és más intézményeinek igazgatási, gaz-
dálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenôrzési
feladatait ellátó közhatalmi költségvetési szervre terjed ki.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya a Titkárságon köz-
szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatott köz-
tisztviselôkre és ügykezelôkre terjed ki, és rendelkezé-
seit értelemszerûen alkalmazni kell a Titkársággal
munkajogviszonyban állókra is.

(3) Tárgyi hatály: a határozat alkalmazásában munkáltatói
jognak minôsül a közszolgálati és munkajogviszonnyal
kapcsolatos minden olyan jogosítvány, amely a köztiszt-
viselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Ktv.) és a Munka Törvénykönyvérôl szóló
1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján a
munkáltatót illet meg.

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán
foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok
gyakorlásának szabályozásáról szóló rendelkezés
elnöki határozat formájában való közzétételérôl

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
2/2009. (X. 30.) számú határozata

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán
foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok
gyakorlásának szabályozásáról szóló rendelkezés
elnöki határozat formájában való közzétételérôl

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
1/2009. (X. 30.) számú határozata

a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának közzétételérôl
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(4) A határozat hatálya nem terjed ki a Titkársággal egyéb
jogviszonyban (így különösen megbízási, vállalkozási
stb.) álló személyekre.

2. §
Munkáltatói jogok gyakorlására jogosult

(1) A Titkárságon közszolgálati vagy munkajogviszony kere-
tében foglalkoztatottak vonatkozásában a munkáltatói
jogok gyakorlására az Akadémia elnöke jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatói jogok meghatározott
részét az elnök – a jelen határozatban foglaltak szerint – az
Akadémia fôtitkárára, illetve a Titkárság vezetô megbí-
zású köztisztviselôire ruházza át. Bármely átruházott mun-
káltatói jog delegálását az elnök általános jelleggel és
egyedileg megszüntetheti, és az érintett munkáltatói jogot
az Akadémia Titkárságának Alapító Okiratában, az Aka-
démia Alapszabályában és a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint közvetlenül gyakorolhatja.

(3) Amennyiben valamely munkáltatói jog vonatkozásában a
munkáltatói jog gyakorlására jogosult személyére, vagy a
jog gyakorlásának szabályaira jogszabály, az Akadémia
Alapszabálya vagy a Titkárság Szervezeti és Mûködési
Szabályzata (SzMSz) eltérô vagy egyedi rendelkezéseket
tartalmaz, jelen határozatot a jogszabályi, alapszabályi
vagy az SzMSz-ben foglalt rendelkezésekkel összhangban
kell alkalmazni.

3. §
Alapvetô és egyéb munkáltatói jogok meghatározása

(1) A Titkárságon foglalkoztatottak jogviszonya tekintetében
alapvetô munkáltatói jogok:
a) Kinevezés (köztisztviselô besorolása; illetmény és il-
letménypótlék megállapítása; munkakör és munka-
végzés helyének meghatározása).

b) Vezetô megbízása; a vezetôi illetménypótlék megálla-
pítása; vezetôi megbízás visszavonása.

c) Kinevezés módosítása.
d) A Ktv. 30. §, és 30/A. §-aiban meghatározott címek
adományozása.

e) Közszolgálati jogviszony megszüntetése.
f) Közszolgálati jogviszony megszûnésének megállapí-
tása.

g) Felmentés idôtartama alatt munkavégzés alóli mente-
sítés.

h) Végkielégítés – jogszabályban meghatározott – mér-
tékének megállapítása a közszolgálati jogviszony fel-
mentéssel való megszüntetése esetén.

i) Összeférhetetlenség megállapítása.
j) Üzleti titokkör meghatározása.
k) A Ktv. által meghatározott, a fegyelmi eljárásban a
munkáltatót megilletô jogok és a munkáltatót terhelô
kötelezettségek gyakorlása.

l) A Ktv. által meghatározott, a kártérítési eljárásban a
munkáltatót megilletô jogok és a munkáltatót terhelô
kötelezettségek gyakorlása.

m) Vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezése.
n) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatban az egyes vagyony-
nyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl szóló 2007. évi

CLII. törvényben elôírt, a munkáltatót megilletô jogok
és a munkáltatót terhelô kötelezettségek gyakorlása.

(2) A Titkárságon foglalkoztatottak jogviszonya tekintetében
egyéb munkáltatói jogok:
a) Rendes szabadság és pótszabadság kiadása; fizetés nél-
küli szabadság engedélyezése.

b) Magasabb fizetési fokozat eléréséhez szükséges vára-
kozási idô csökkentése.

c) Teljesítményértékelés és minôsítés, továbbá a szakmai
munka értékelése.

d) Munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszony
létesítésének engedélyezése.

e) Közszolgálati jogviszony megszûnésérôl szóló igazo-
lás kiadása.

f) Jubileumi jutalomra jogosító közszolgálati jogvi-
szonynak minôsülô idôtartam megállapítása.

g) Hivatalos külföldi utak bejelentésének, és a helyette-
sítô személy kijelölésének tudomásul vétele.

h) Jutalmazás feltételrendszerének meghatározása, a ju-
talom összegének meghatározása és a kifizetés enge-
délyezése.

4. §
Alapvetô és egyéb munkáltatói jogok gyakorlása

(1) Az Akadémia elnöke gyakorolja a Titkárság fôosztályve-
zetôi tekintetében a 3. § (1) bekezdés a), b), c), e), f), k),
l) pontokban meghatározott – alapvetô – munkáltatói jo-
gokat:

(2) Az Akadémia elnöke jelen határozattal a fôosztályveze-
tôkkel kapcsolatos, az (1) bekezdésben felsoroltakon túli
alapvetô munkáltatói jogokat, valamint a fôosztályvezetô-
ket érintô egyéb munkáltatói jogokat az Akadémia fôtit-
kárára ruházza át. Átruházott hatáskörében eljárva a fôtit-
kár teljes körûen jogosult a jelen határozatban, illetve a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott munkáltatói jo-
gosítványok gyakorlására.AzAkadémia fôtitkára az elnök
által átruházott munkáltatói jogokat nem delegálhatja to-
vább.

(3) Az Akadémia elnöke a jelen határozattal a fôosztályve-
zetô-helyettesek, az osztályvezetôk és a nem vezetô be-
osztású köztisztviselôk vonatkozásában – az (5) bekez-
désben foglalt kivételekkel – valamennyi munkáltatói
jogot az Akadémia fôtitkárára ruházza át. Átruházott ha-
táskörében eljárva a fôtitkár teljes körûen jogosult a jelen
határozatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meg-
határozott munkáltatói jogosítványok gyakorlására. Az
Akadémia fôtitkára az elnök által átruházott munkáltatói
jogokat nem delegálhatja tovább.

(4) A 4. § (1)-(3) bekezdései szerinti munkáltatói jog gyakor-
lás a felsôfokú iskolai végzettségû köztisztviselôk esetén
az Elnöki Titkárság munkatársait illetôen az elnök; a tu-
dományos osztályok titkárai vonatkozásában azAkadémia
elnöke és az illetékes osztályelnök; a Doktori Tanács Tit-
kársága munkatársai tekintetében a Doktori Tanács elnöke
és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium elnöke
egyetértésével történik.

(5) A fôosztályvezetôk – a Ktv. és az Mt. vonatkozó elôírásai
alapján, azokkal összhangban – javaslatot tehetnek az ál-
taluk irányított szervezeti egység munkatársainak illetmé-
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nyére, jutalmazására, címadományozására, kitüntetésére;
véleményt nyilváníthatnak a máshonnan érkezô ilyen jel-
legû kezdeményezésekkel kapcsolatban.A fôosztályveze-
tôk a kinevezés szerinti munkakör alapján meghatározzák
a beosztott munkatársak részletes munkaköri feladatait; a
szervezeti egységen belül elvégzik a szabadságok idô-
pontjainak egyeztetését, engedélyezik a rendes szabadság
igénybevételét; értékelik munkatársaik teljesítményét, és
elvégzik azok minôsítését.A fôosztályvezetô az elnök által
átruházott munkáltatói jogokat nem delegálhatja tovább.

(6) AzAkadémia elnöke a közszolgálati jogviszonyban állók
Ktv. 34/A. §-a szerinti minôsítésének eljárási rendjét külön
szabályzatban határozhatja meg.

5. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán fog-
lalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakor-
lásának szabályozásáról szóló, 2009. július 2-ától hatályos
elnöki rendelkezés.

(2) Az e határozatban nem szabályozott kérdésekben a Ktv.
és az Mt. vonatkozó elôírásai irányadók.

Pálinkás József s. k.

I.A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biz-
tosított jogkörömben eljárva, a Magyar TudományosAka-
démia köztestületi költségvetési szerveinek vezetôivel
kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló ren-
delkezést 2009. október 30. napjával elnöki határozat for-
májában, annak mellékleteként (a továbbiakban együtte-
sen: határozat) teszem közzé.

II. Jelen határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2009.
július 2-ától hatályos, a Magyar Tudományos Akadémia
köztestületi költségvetési szerveinek vezetôivel kapcsola-
tos munkáltatói jogok gyakorlásának szabályozásáról
szóló rendelkezése.

III. A határozatot az Akadémiai Értesítôben kell közzétenni,
valamint az érintettek számára a helyben szokásos módon
kihirdetni és hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s. k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
3/2009. (X. 30.) számú határozatához

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvényben, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben kapott fel-
hatalmazás alapján a Magyar TudományosAkadémia köztes-
tületi költségvetési szerveinek vezetôivel kapcsolatos mun-
káltatói jogokról a következôk szerint rendelkezem.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §
A határozat hatálya

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya az Akadémia köztestü-
leti költségvetési szerveire (a továbbiakban: akadémiai
költségvetési szervek) terjed ki.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya az akadémiai költ-
ségvetési szervek vezetôire terjed ki, a határozat 2. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint.

(3) Tárgyi hatály: a határozat alkalmazásában munkáltatói
jognak minôsül a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcso-
latos minden olyan jogosítvány, amely a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a további-
akban: Kjt.) és a Munka Törvénykönyvérôl szóló 1992.
évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján a mun-
káltatót illet meg.

(4) A határozat hatálya nem terjed ki az akadémiai költség-
vetési szervekkel egyéb jogviszonyban (így különösen
megbízási, vállalkozási stb.) álló személyekre.

2. §
Munkáltatói jogok gyakorlására jogosult

(1) Az akadémiai költségvetési szervek vonatkozásában a
munkáltatói jogok gyakorlására az Akadémia elnöke jo-
gosult a következô magasabb vezetô beosztású közalkal-
mazottak vonatkozásában:
a) Kutatóközpont fôigazgatója, kutatóintézet igazgatója;
kutatóközpont és kutatóintézet gazdasági szervezeté-
nek vezetôje;

b) egyéb akadémiai költségvetési szervek:
a. MTA Könyvtár
b. Támogatott Kutatócsoportok Irodája
c. Akadémia területi bizottságai titkársága
d. jóléti szervezetek
e. kutatást segítô egyéb szervezetek (különösen a Ku-
tatásszervezési Intézet)

f. Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemel-
tetése (ALFA)

fôigazgatója, igazgatója, titkárságvezetôje, intézményve-
zetôje, gazdasági szervezet vezetôje.

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi
költségvetési szerveinek vezetôivel kapcsolatos

munkáltatói jogok gyakorlásának szabályozásáról
szóló rendelkezés elnöki határozat formájában

való közzétételérôl

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
3/2009. (X. 30.) számú határozata

A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi
költségvetési szerveinek vezetôivel kapcsolatos

munkáltatói jogok gyakorlásának szabályozásáról
szóló rendelkezés elnöki határozat formájában

való közzétételérôl
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(2) A 3. § (1)–(2) bekezdései szerinti munkáltatói jogok meg-
határozott részét az elnök – a jelen határozatban foglaltak
szerint – az Akadémia fôtitkárára, illetve a kutatóközpont
fôigazgatójára ruházza át. Bármely átruházott munkáltatói
jog delegálását az elnök általános jelleggel, illetve egye-
dileg megszüntetheti, és az érintett munkáltatói jogot az
AkadémiaAlapszabályában, az 1994. évi XL. törvényben,
a 2008. évi CV. törvényben, és a vonatkozó egyéb jogsza-
bályokban foglaltak szerint közvetlenül gyakorolhatja.

(3) Amennyiben valamely munkáltatói jog vonatkozásában a
munkáltatói jog gyakorlására jogosult személyére, vagy a
jog gyakorlásának szabályaira jogszabály, vagy az Aka-
démia Alapszabálya eltérô vagy egyedi rendelkezéseket
tartalmaz, jelen határozat elôírásait a jogszabályi vagy
alapszabályi rendelkezésekkel összhangban kell alkal-
mazni.

3. §
Alapvetô és egyéb munkáltatói jogok meghatározása

(1) Magasabb vezetô beosztású közalkalmazottak tekinteté-
ben alapvetô munkáltatói jogok:
a) Kinevezés (közalkalmazott besorolása; illetmény, il-
letménypótlék és kereset-kiegészítés megállapítása;
munkakör és munkavégzés helyének meghatározása).

b) Magasabb vezetôi beosztás ellátásával való megbízás;
a vezetôi illetménypótlék megállapítása; vezetôi meg-
bízás visszavonása.

c) Kinevezés módosítása.
d) Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, közalkal-
mazotti jogviszony megszûnésének megállapítása.

e) Felmentés idôtartama alatt munkavégzés alóli mente-
sítés.

f) A végkielégítés – jogszabályban meghatározott – mér-
tékének megállapítása a közalkalmazotti jogviszony
felmentéssel és rendkívüli lemondással való megszün-
tetése esetén.

g) Összeférhetetlenség megállapítása.
h) Üzleti titokkör meghatározása.
i) Kjt. által meghatározott, a fegyelmi eljárásban a mun-
káltatót megilletô jogok gyakorlása és a munkáltatót
terhelô kötelezettségek teljesítése.

j) Kjt. által meghatározott, a kártérítési eljárásban a mun-
káltatót megilletô jogok gyakorlása és a munkáltatót
terhelô kötelezettségek teljesítése.

k) Vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezése.
l) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatban az egyes vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl szóló 2007. évi
CLII. törvényben elôírt, a munkáltatót megilletô jogok
gyakorlása és a munkáltatót terhelô kötelezettségek
teljesítése.

(2) Magasabb vezetô beosztású közalkalmazottak tekinteté-
ben egyéb munkáltatói jogok:
a) Közalkalmazotti jogviszonyban munkaköri kötelezett-
ségként alkotott tudományos mûvek körének megha-
tározása.

b) Rendes szabadság és pótszabadság kiadása; fizetés nél-
küli szabadság engedélyezése.

c) Magasabb fizetési fokozat eléréséhez szükséges vára-
kozási idô csökkentése.

d) Minôsítés, továbbá a szakmai munka értékelése.
e) Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesíté-
sének elôzetes engedélyezése, amennyiben a további
jogviszony a közalkalmazotti jogviszonnyal részben
vagy egészben azonos idôtartamra esik.

f) A közalkalmazott munkaidejét nem érintô további
munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése elôze-
tes bejelentésének tudomásul vétele, illetve összefér-
hetetlenség esetén a további jogviszony létesítésének
megtiltása.

g) Jubileumi jutalomra jogosító közalkalmazotti jogvi-
szonynak minôsülô idôtartam megállapítása.

h) Hivatalos külföldi utak bejelentésének és a helyette-
sítô személy kijelölésének tudomásul vétele.

i) Vezetôk jutalmazása, amelynek szabályait a munkál-
tatói jogkör gyakorlója külön rendelkezésben állapítja
meg.

(3) A jelen határozat hatálya alá tartozó vezetôk az e § körébe
tartozó engedélyek iránti kérelmeiket, bejelentéseiket stb.
a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosultnak kötelesek
határidôben megtenni, és a szükséges adatokat egyidejûleg
szolgáltatni.

4. §
Alapvetô és egyéb munkáltatói jogok gyakorlása

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel, az Akadémia elnöke
gyakorolja a 2. § (1) bekezdésében meghatározott maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottak tekintetében a 3.
§ (1) bekezdésében meghatározott alapvetô munkáltatói
jogokat.

(2) A 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott gaz-
dasági szervezetet vezetôk vonatkozásában az elnököt
megilletô munkáltató jogok:
a) gazdasági szervezet vezetôjének kinevezése vagy meg-
bízása (kinevezés, megbízás módosítása),

b) gazdasági szervezet vezetôjének felmentése vagy a
megbízás visszavonása,

c) gazdasági szervezet vezetôje díjazásának megállapí-
tása (illetmény, jutalom és prémium megállapítása).

A gazdasági szervezet vezetôjével kapcsolatos további
munkáltatói jogokat a munkáltató akadémiai költségvetési
szerv vezetôje gyakorolja.

(3) Az Akadémia elnöke jelen határozattal a 2. § (1) bekez-
désében meghatározott magasabb vezetô beosztású köz-
alkalmazottakkal kapcsolatos, a 3. § (2) bekezdésben meg-
határozott egyéb munkáltatói jogokat – a (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – azAkadémia fôtitkárára ruházza át.
Átruházott hatáskörében eljárva a fôtitkár teljes körûen jo-
gosult a jelen határozatban, illetve a vonatkozó jogszabá-
lyokban meghatározott munkáltatói jogosítványok gya-
korlására. AzAkadémia fôtitkára az elnök által átruházott
munkáltatói jogokat nem delegálhatja tovább.

(4) A kutatóközpontok szervezeti egységeként mûködô kuta-
tóintézetek jelen határozat hatálya alá tartozó magasabb
vezetô beosztású közalkalmazottai tekintetében a 3. § (2)
bekezdésének a), b), f), g) és h) pontjaiban meghatározott
egyéb munkáltatói jogokat – az elnök egyidejû tájékozta-
tásával – a kutatóközpont fôigazgatója gyakorolja. A 3. §
(2) bekezdésének c), d), e) és i) pontja szerinti egyéb mun-
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káltatói jogok gyakorlására a jelen 4. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint az Akadémia fôtitkára jogosult.

II.
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

5. §
A kutatóközpontok fôigazgatóinak és a kutatóintézetek
igazgatóinak kiválasztására és megbízására vonatkozó

szabályok

(1) A kutatóközpontok fôigazgatóinak, illetve a kutatóintéze-
tek igazgatóinak kiválasztására és megbízására – a (2)–(7)
is bekezdéseire figyelemmel – a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Kjt. és az
annak végrehajtására kiadott vonatkozó kormányrendelet,
valamint azAkadémiaAlapszabályának rendelkezései irá-
nyadók.

(2) A fôigazgatót, illetve az igazgatót az Akadémia elnöke az
Európai Unió ajánlásainak megfelelô pályázati eljárás
alapján nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel (vonja visz-
sza megbízását). A kinevezés legfeljebb 5 évre szól. A ku-
tatóközpont szervezeti egységeként mûködô kutatóintézet
igazgatójának kinevezése (megbízása) elôtt az Akadémia
elnöke kikéri az érintett kutatóközpont fôigazgatójának
véleményét.

(3) A fôigazgatói és az igazgatói tisztség betöltésére irányuló
pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala, azAka-
démia honlapja és az Akadémiai Értesítô mellett külföldi
pályázók által is elérhetô fórumon is meg kell hirdetni.

(4) AzAkadémia elnöke az igazgatói és fôigazgatói munkakör
ellátására alkalmas személy(ek) kiválasztásáraAjánló Bi-
zottságot hozhat létre.AzAjánló Bizottság közvetlenül az
Akadémia elnökének teszi meg javaslatát, aki dönt arról,
hogy az ajánlott személyek közül felkér-e valakit pályá-
zat benyújtására. A felkért személy(ek) az elbírálás során
nem élvez(nek) elônyt más pályázókkal szemben.

(5) Az AKT az igazgatói és fôigazgatói pályázat(ok) elbírá-
lására egy-egy öttagú eseti bizottságot kér fel. Az eseti bi-
zottság négy tagjára az illetékes szakbizottság tesz javas-
latot, az eseti bizottság egy tagját pedig az Akadémia
elnöke delegálja.Az eseti bizottság elnökét a bizottság tag-
jai közül az AKT elnöke kéri fel. Javaslata elkészítése
során az eseti bizottság kikéri az illetékes akadémiai osz-
tály(ok) és tudományos bizottság(ok) véleményét és az in-
tézet kutatóinak véleményét is kikérheti.Az eseti bizottság
a pályázókat rangsorolva jelentést tesz az AKT-nek, s
ennek alapján a fôtitkár tesz javaslatot az elnöknek a ki-
nevezendô jelölt(ek) személyére.

(6) A fôigazgatói és az igazgatói pályázatok kiírásakor meg
kell határozni, megbízásukkor vagy kinevezésükkor pedig
írásban rögzíteni kell számukra a szervezettel kapcsolatos
tudományos teljesítmény- és gazdálkodási követelménye-
ket.Az általános teljesítmény- és gazdálkodási követelmé-
nyeket a vonatkozó hatályos jogszabályok és azAkadémia
szabályzatai, rendelkezései tartalmazzák, ezekhez járul-
hatnak az intézet szakterületébôl adódó egyedi követelmé-
nyek. A teljesítmény-követelmények között szerepelniük
kell azoknak az alapvetô vállalásoknak is, amelyek az in-

tézet közfeladatainak mérhetô teljesítménymutatóira vo-
natkoznak.

(7) Az akadémiai vezetô tisztségviselôk (kutatóközpontok,
kutatóintézetek, kisegítô- és egyéb intézmények vezetôi)
vonatkozásában a külön törvény szerinti vezetési-szerve-
zési, pénzügyi-gazdasági végzettséggel vagy képesítéssel
egyenértékûnek minôsül az Akadémia által szervezett ve-
zetôképzô oktatáson szerzett oklevél. A külön jogszabály
szerinti vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági végzett-
séget (képesítést) vagy az azokkal egyenértékû, akadémiai
vezetôképzô oktatás szerinti képesítést a kinevezéstôl
(megbízástól) számított egy éven belül kell megszerezni.

6. §
Egyéb magasabb vezetô beosztású közalkalmazottak
kiválasztására és megbízására vonatkozó szabályok

A kutatóközpontok és kutatóintézetek, valamint a gazda-
sági szervezet vezetôinek megbízása, illetve az egyéb akadé-
miai költségvetési szervek közalkalmazottainak a jelen hatá-
rozat 2. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
magasabb vezetô beosztással való megbízása a vonatkozó jog-
szabályok, így különösen a Kjt., illetve az annak végrehajtá-
sára kiadott vonatkozó kormányrendelet szabályai szerint,
nyilvános pályázat alapján történik.

7. §
Az akadémiai költségvetési szervek magasabb vezetô
beosztású közalkalmazotti álláshelyeire kiírt pályázat

(1) A pályázati kiírásnak kötelezôen tartalmaznia kell:
a) Munkáltató akadémiai költségvetési szerv megneve-
zése, munkavégzés helye,

b) Betöltendô munkakör (vezetôi megbízás) pontos meg-
nevezése,

c) Munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi megbízással járó
lényeges feladatok,

d) Benyújtandó pályázat kötelezô tartalma (pl. az intézet
tudományos programja megvalósítására vonatkozó
koncepció),

e) Pályázathoz csatolandó okiratok (különösen a kép-
zettséget, végzettséget igazoló okiratok hiteles máso-
lata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány),

f) Pályázat elnyerésének valamennyi feltétele,
g) Megbízás idôtartama, valamint utalás arra, hogy a
megbízás legfeljebb a pályázó 70. életévének betölté-
séig szól,

h) Pályázat benyújtásának helye és határideje,
i) Tájékoztatás a pályázat elbírálásának rendjérôl,
j) Pályázat elbírálásának határideje.

(2) A pályázat akkor tekinthetô nyilvánosnak, ha azt a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központ internetes oldalán közzétették.A kutatóköz-
pontok fôigazgatói és a kutatóintézetek igazgatói
munkaköreire kiírt pályázat közzétételére a jelen határozat
5. § (3) bekezdésének rendelkezései irányadók.

(3) A gazdasági szervezet vezetôi munkakörére vonatkozó pá-
lyázatot a munkáltató akadémiai költségvetési szerv ve-
zetôje írja ki, és folytatja le a pályázati eljárást azzal, hogy
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a pályázatot elbíráló bizottságnak az MTATitkárság Pénz-
ügyi Fôosztályának vezetôje is tagja.

8. §
Záró rendelkezések

(1) Az e határozatban nem szabályozott kérdésekben a Kjt., az
Mt., a 2008. évi CV. törvény, az 1994. évi XL. törvény és
az Akadémia Alapszabályának vonatkozó rendelkezései
irányadók.

(2) E határozat 2009. október 30-án lép hatályba azzal, hogy
a hatálybalépés idôpontjában folyamatban lévô ügyekben
már az e határozatban foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Jelen határozat hatálybalépésével egyidejûleg – figyelem-
mel arra is, hogy az 1/2003. (A. É. 8.) MTA együttes sza-
bályzat, a 2/2008. (A. É. 4.) MTA együttes szabályzat és
a 3/2008. (A. É. 7.) MTA együttes szabályzat már nem al-
kalmazandó – hatályát veszti a Magyar TudományosAka-
démia elnökének 2009. július 2-ától hatályos, a Magyar
Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerve-
inek vezetôivel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlá-
sának szabályozásáról szóló rendelkezése.

Pálinkás József s. k.

I.A Magyar Tudományos Akadémia Vezetôi Kollégiuma
4/2009. (X. 13.) számú határozatával – 2009. október 20-
i hatálybalépési idôponttal – elfogadta a „Szolgálati sze-
mélygépkocsik igénybevételének és használatának szabá-
lyai (a Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai
Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése költségvetési
szervének szervezeti egységeként mûködô Gépkocsi Szol-
gálata által üzemeltetett személygépkocsik igénybevéte-
lének és használatának rendjérôl)” tárgyú rendelkezést.

II. A „Szolgálati személygépkocsik igénybevételének és
használatának szabályai” címû 4/2009. (X. 13.) sz. hatá-
rozatot e határozattal együttesen az Akadémiai Értesítô-
ben kell közzétenni, valamint az érintettek számára a hely-
ben szokásos módon kell kihirdetni és hozzáférhetôvé
tenni.

III. Az I. pont szerinti 4/2009. (X. 13.) sz. határozat közzété-
telére vonatkozó jelen határozat a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a
Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 32/2009.
(VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosított felhatalmazás
alapján kerül kiadásra.

Pálinkás József s. k.

A rendelkezést a Vezetôi Kollégium tagjai a 4/2009. X. 13.
számú határozatukkal elfogadták.

A Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Létesítmé-
nyek Fenntartása és Üzemeltetése költségvetési szerv (a to-
vábbiakban: MTA ALFA) szervezeti egységeként mûködô
Gépkocsi Szolgálat által üzemeltetett személygépkocsik
igénybevételének és használatának rendjérôl

1. §
Szervi, személyi és tárgyi hatály

(1) A rendelkezés hatálya kiterjed
c) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnökére, alelnökeire, fôtitkárára, fôtitkár-
helyettesére (a továbbiakban: választott vezetôk),

d) az Akadémia hazai, külsô és tiszteleti tagjaira;
e) a Széchenyi Irodalmi és MûvészetiAkadémia tagjaira;
f) az MTA Titkárság köztisztviselôire és munkavállaló-
ira;

g) az MTA ALFA, az MTA Könyvtár, az MTA Kutatás-
szervezési Intézet és a Széchenyi Irodalmi és Mûvé-
szeti Akadémia munkatársaira;

h) a jelen rendelkezés hatálya alá tartozó személygépko-
csik üzemeltetésében részt vevô személyekre.

(2) E rendelkezés alkalmazásában szolgálati személygépko-
csinak minôsül minden, az MTAALFA szervezeti egysé-
geként mûködô Gépkocsi Szolgálat által üzemeltetett sze-
mélygépkocsi. A más tulajdonában lévô, de az MTA
ALFA vagy azAkadémia által esetileg igénybe vett (bérelt
stb.) jármû is szolgálati jármûnek minôsül, az ilyen
jármûre e rendelkezés elôírásait értelemszerûen alkal-
mazni kell.

(3) E rendelkezés alkalmazásában fôfoglalkozású gép-
jármûvezetôk a gépjármûvezetôi munkakör betöltésére ki-
nevezett, illetve alkalmazott személyek, akiknek fô fel-
adata a gépkocsi vezetése és az azzal kapcsolatos
szakfeladatok elvégzése.

2. §
Szolgálati személygépkocsik igénybevétel szerinti
kategóriába sorolása, az igénybevételi jogosultság

(1) Szolgálati személygépkocsit igényelni és használni kizá-
rólag a jelen rendelkezésben meghatározott személyek, az
e rendelkezésben meghatározott célból jogosultak.

(2) AzAkadémia elnöke vagy a fôtitkára egyedi esetben – in-
dokolt írásbeli kérelem alapján – engedélyezheti a szol-
gálati személygépkocsi jelen rendelkezésben meghatáro-
zottaktól eltérô célú használatát.

(3) A szolgálati személygépkocsi a használat rendje szerint
lehet:
a) személyi használatú
b) kulcsos rendszerben üzemelô
c) taxi rendszerben üzemelô
személygépkocsi.

A szolgálati személygépkocsik igénybevételének
és használatának szabályai

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
4/2009. (X. 30.) számú határozata

A szolgálati személygépkocsik igénybevételének
és használatának szabályairól szóló határozat

közzétételérôl
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(4) A személyi használatú gépkocsit az arra jogosult állandó
vagy eseti jelleggel, fôfoglalkozású gépkocsivezetôvel ve-
heti igénybe. Személyi használatú gépkocsi igénybevéte-
lére az Akadémia elnöke, fôtitkára, fôtitkárhelyettese jo-
gosultak.

(5) Kulcsos rendszerû személygépkocsi-használat esetén az
arra jogosult a jármûvet állandó vagy eseti jelleggel, fô-
foglalkozású gépkocsivezetô nélkül, munkaköri feladata-
inak ellátásával összefüggésben veheti igénybe. Kulcsos
rendszerû gépkocsi-használatra az Akadémia elnöke; fô-
titkára; fôtitkárhelyettese; illetve az MTATitkárság vezetô
beosztású köztisztviselôi a 3. § (3) bekezdésében megha-
tározott engedély alapján jogosultak.

(6) A taxi rendszerben üzemelô személygépkocsi igénybe-
vétele meghatározott célból, eseti jelleggel, fôfoglalko-
zású gépkocsivezetô igénybevételével történik. E körben
az Akadémia hazai, külsô és tiszteleti tagjai, valamint a
Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia tagjai kuta-
tási és akadémiai tevékenységükkel szorosan összefüggô
feladataikhoz; az MTA Titkárság köztisztviselôi és mun-
kavállalói, valamint az 1. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott intézmények munkatársai – kizárólag
munkaköri feladataik ellátásával kapcsolatos ügyintézés
céljából – igényelhetnek taxi rendszerben üzemelô sze-
mélygépkocsit.

(7) Amennyiben a szolgálati személygépkocsik használata vo-
natkozásában jogszabály, vagy valamely akadémiai sza-
bályozás eltérô vagy egyedi rendelkezéseket tartalmaz,
jelen rendelkezéseket a jogszabályi, illetve az akadémiai
szabályozásban foglalt elôírásokkal összhangban kell al-
kalmazni.

3. §
Szolgálati személygépkocsi igénylésének,
és a használat engedélyezésének szabályai

(1) Szolgálati személygépkocsit az e bekezdésben foglaltak
szerint a használatra jogosult, illetve a szervezeti egység
vezetôje az alábbiak szerint igényelhet:
a) Helyi utazás esetén (eseti jellegû kulcsos rendszerû
vagy taxi jellegû használat) az igényt az utazás elôtt 1
nappal (indokolt esetben ennél rövidebb idôvel) tele-
fonon vagy írásban, a Gépkocsi Szolgálat menetirá-
nyítójánál közvetlenül kell bejelenteni.

b) Budapest közigazgatási határán kívüli utazás esetén
(eseti jellegû kulcsos rendszerû vagy taxi jellegû hasz-
nálat) az igénylés az utazást megelôzôen legalább 3
nappal, kizárólag írásban történhet, az igénybevevô
szervezeti egység vezetôjének (akadémikus esetén a
tudományos osztály elnökének) engedélyével.

c) Kulcsos rendszerben üzemelô gépkocsi állandó jel-
legû használatának engedélyezését írásban, a hasz-
nálat megkezdését megelôzôen 7 nappal kell kérel-
mezni.

d) A taxi rendszerben üzemelô személygépkocsik hétvé-
gén, ünnep- illetve pihenônapon történô igénybevétele
esetén az utazási szándékot – ideértve a helyi, illetve a
Budapest közigazgatási határán kívüli utazást is – leg-

alább az utazást megelôzô 3 nappal korábban, írásban
kell bejelenteni.

(2) Személyi használatú gépkocsi-igénybevételére az 1. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott választott vezetôk
közül az elnök, a fôtitkár és a fôtitkárhelyettes a 2. § (4)
bekezdésével összhangban külön engedély nélkül, a vo-
natkozó jogszabályi elôírások és jelen rendelkezés alap-
ján jogosultak.

(3) Kulcsos rendszerben történô gépkocsi igénybevételére –
az elnöki és fôtitkári igénybevétel kivételével – azAkadé-
mia elnökének vagy felhatalmazása alapján fôtitkárának
engedélye alapján van lehetôség.

(4) Szolgálati személygépkocsi külföldi utazásra történô
igénybevételét az Akadémia elnöke vagy a fôtitkár enge-
délyezi.

(5) Szolgálati személygépkocsi igénybevételét – a (2) bekez-
désben foglalt esetek kivételével – minden esetben indo-
kolni kell.

4. §
Szolgálati személygépkocsi vezetésére jogosultak

(1) E rendelkezés hatálya alá tartozó szolgálati személygép-
kocsi vezetésére jogosultak:
a) fôfoglalkozású gépjármûvezetô;
b) akit a gépkocsi vezetésére fôfoglalkozásában ellátott
feladata mellett azAkadémia elnöke vagy fôtitkára fel-
jogosít.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a sze-
mélygépkocsi vezetésének feltétele, hogy a jogosult ren-
delkezzen a gépjármû kategóriájára érvényes vezetôi en-
gedéllyel, és legalább öt éves vezetôi gyakorlattal.

(3) A nem fôfoglalkozású gépkocsivezetôként a szolgálati
gépkocsi használatára jogosulttól erre szóló felhatalmazá-
sát haladéktalanul vissza kell vonni, ha:
a) a gépjármûvezetôi engedélyét bevonták, vagy az érvé-
nyét veszti;

b) a szolgálati gépkocsit nem rendeltetésszerûen hasz-
nálta, a gépkocsi igénybevételével visszaélt, ítélôké-
pességét károsan befolyásoló szer vagy szeszes ital ha-
tása alatt vezetett gépjármûvet, vagy saját hibájából
súlyos balesetet okozott.

(4) A fôfoglalkozású gépjármûvezetôk felelôsségére a vonat-
kozó jogszabályokban, munkaköri leírásukban és az egyéb
akadémiai szabályozásokban foglaltak irányadók.

5. §
Szolgálati személygépkocsi tárolása

(1) A szolgálati személygépkocsikat a gépjármûvezetôk la-
kóhelyén, vagy az MTATitkársága, illetve az MTAALFA
területén kell tárolni, illetve e helyeken kell biztonságos
ôrzésükrôl gondoskodni.

(2) A gépkocsi tárolása a gépjármûvezetô lakóhelyén csak
abban az esetben történhet, ha azt a gépjármûvezetô el-
ôzetesen írásban vállalta, a tárolás feltételei lakóhelyén
rendelkezésre állnak, és a biztonságos ôrzést a gép-
jármûvezetô az elvárható gondossággal el tudja látni.
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6. §
Menetokmányok vezetése, kezelése

(1) Személyi használatú személygépkocsi esetén (egyszerûsí-
tett) havi menetlevelet kell vezetni, naponta feltüntetve a
személygépkocsi használatának kezdô és végsô idôpont-
ját, valamint a kilométeróra kezdô és záró állását.

(2) Kulcsos rendszerben üzemelô személygépkocsi használa-
takor az igénybevevônek menetlevelet kell vezetni, na-
ponta feltüntetve a személygépkocsi használatának kezdô
és végsô idôpontját, valamint a kilométeróra kezdô és záró
állását.

(3) Taxi rendszerben üzemelô személygépkocsi estén a gép-
jármûvezetôk napi belsô menetlevelet kötelesek vezetni.A
menetlevélen fel kell tüntetni az útvonalat, a kilométeróra
kezdô és záró állását, valamint az indulási és érkezési idôt.
Az igénybevevônek a fuvarteljesítést aláírásával igazolnia
kell.

7. §
Záró rendelkezések

(1) A menetokmányok vezetésével, az üzemanyag-vásárlás-
sal és -elszámolással, illetve a személygépkocsik üzemel-
tetésével és tárolásával kapcsolatban az MTAALFA igaz-
gatója – jelen rendelkezéssel összhangban – további
részletszabályokat állapíthat meg.

(2) E rendelkezés 2009. október 20-án lép hatályba azzal,
hogy az Akadémia fôtitkára által 2004. július 1-jén kiad-
mányozott „Szolgálati gépkocsik használatának szabályai”
címû rendelkezés egyidejûleg hatályát veszti.

(3) E rendelkezés az Akadémiai Értesítôben kerül közzété-
telre, valamint a hatálya alá tartozók számára a helyben
szokásos módon kell kihirdetni és hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s. k.

I. A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biz-
tosított jogkörömben eljárva, a történelem kiemelkedô sze-
mélyisége nevének cégnévként, valamint felsôoktatási in-
tézmény neveként való névhasználata engedélyezésének
szabályairól szóló rendelkezést 2009. október 30. napjával

elnöki határozat formájában, annak mellékleteként (a to-
vábbiakban együttesen: határozat) teszem közzé.

II. A határozatot az Akadémiai Értesítôben és az elektroni-
kus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény
rendelkezéseinek megfelelôen a Magyar Tudományos
Akadémia honlapján kell közzétenni, valamint az érintet-
tek számára a helyben szokásos módon kihirdetni és hoz-
záférhetôvé tenni.

Pálinkás József s. k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
5/2009. (X. 30.) számú határozatához

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a vég-
elszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. §-ának (5) be-
kezdése alapján cégnévként, valamint a felsôoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 29/B.
(3) bekezdése alapján felsôoktatási intézmény neveként a
történelem kiemelkedô személyisége neve feltüntetésének
engedélyezésére vonatkozó eljárás rendjét a Magyar Tudo-
mányos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-
ában biztosított jogkörben eljárva a következôk szerint ha-
tározom meg.

1. §
Személyi és tárgyi hatály

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végel-
számolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban:
Cgtv.) 4. §-ának (5) bekezdése alapján a történelem kie-
melkedô személyiségének nevét a Magyar Tudományos
Akadémia (a továbbiakban:Akadémia) engedélyével lehet
a cégnévben szerepeltetni.

(2) A felsôoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29/B. § (3) be-
kezdése alapján a történelem kiemelkedô személyiségé-
nek nevét az Akadémia engedélyével lehet a felsôoktatási
intézmény nevében feltüntetni.

(3) E határozat hatálya – az (1) és (2) bekezdésekkel össz-
hangban – a Cgtv. hatálya alá tartozó jogalanyokra (cé-
gekre), valamint a Rendelet hatálya alá tartozó felsôokta-
tási intézményekre, illetve az ezek képviseletében eljáró
személyekre terjed ki.

(4) E határozat – az (1) és (2) bekezdésekkel összhangban –
a Cgtv. 4. § (5) bekezdésében és a Rendelet 29/B. § (3)
bekezdésében meghatározott, történelem kiemelkedô sze-
mélyisége neve feltüntetésének engedélyezésére irányuló
eljárásokban kell alkalmazni.

A történelem kiemelkedô személyisége nevének
cégnévként, valamint felsôoktatási intézmény neveként
való névhasználata engedélyezésének szabályairól szóló

rendelkezés elnöki határozat formájában való
közzétételérôl

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
5/2009. (X. 30.) számú határozata

A történelem kiemelkedô személyisége nevének
cégnévként, valamint felsôoktatási intézmény neveként
való névhasználata engedélyezésének szabályairól szóló

rendelkezés elnöki határozat formájában való
közzétételérôl
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2. §
Eljárás megindítása, a kérelem elbírálása

(1) A történelem kiemelkedô személyisége nevének cégnév-
ként, illetve felsôoktatási intézmény neveként való feltün-
tetésének engedélyezése iránti kérelmet írásban az MTA
Titkárságra, a Jogi és Igazgatási Fôosztály vezetôjének cí-
mezve kell benyújtani.

(2) A kérelemben az alábbiakat kell feltüntetni:
a) a történelem kiemelkedô személyiségének nevét (csa-
ládi és utónevét);

b) nem magyar történelmi személyiség esetén rövid élet-
rajzát;

c) a cég tervezett teljes nevét, tevékenységi körét; felsô-
oktatási intézmény esetén az intézmény nevét és kép-
zési területét (tudományterületét);

d) annak leírását, mi indokolja a kiemelkedô történelmi
személyiség nevének cégnévként vagy felsôoktatási
intézmény neveként való felvételét;

e) amennyiben cégnévként (felsôoktatási intézmény ne-
veként) élô személyt jelöl meg a kérelmezô, az élô sze-
mély hozzájáruló nyilatkozatát a név felvételéhez.

(3) A Jogi és Igazgatási Fôosztály vezetôje a kérelem kéz-
hezvételétôl számított 30 napon belül dönt a kérelemrôl.
Ha a kérelem elbírálásához tudományos szakember igény-
bevétele válik indokolttá, a döntés meghozatalában a Jogi
és Igazgatási Fôosztály vezetôjének felkérésére a Magyar
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete
mûködik közre. Ebben az esetben a döntés meghozatalá-
nak idôtartama további 30 nappal meghosszabbodik,
amelyrôl a Jogi és Igazgatási Fôosztály vezetôje írásban
tájékoztatja a kérelmezôt.

(4) A kérelem elbírálása során az engedélyezô vizsgálja:
a) a történelmi személyiség társadalmi megítélését,
b) a cég vagy felsôoktatási intézmény és a történelmi sze-
mélyiség tevékenységének összefüggését, kapcsolatát.

(5) Fôszabályként az engedély csak elhunyt történelmi sze-
mélyiség esetén adható meg, a családi és utónév együttes
alkalmazásával, ez utóbbitól indokolt esetben az engedé-
lyezô eltérhet.

(6) Még élô történelmi személyiség nevének cégnévként vagy
felsôoktatási intézmény neveként való feltüntetése kivéte-
lesen, az MTA Történettudományi Intézetének egyetértô
nyilatkozata alapján engedélyezhetô.

3. §
Döntés felülvizsgálata

(1) A kérelmezô a döntés felülvizsgálatát annak kézhezvéte-
létôl számított 30 napon belül az Akadémia fôtitkárától
kérheti. A kérelmet az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási
Fôosztály vezetôjének címezve kell benyújtani, aki azt ha-
ladéktalanul felterjeszti az Akadémia fôtitkárának.

(2) A kérelemrôl azAkadémia fôtitkára az MTA Filozófiai és
Történettudományok Osztálya elnöke állásfoglalásának is-
meretében dönt. A tudományos osztály elnöke az általa
felkért tudományos testület állásfoglalásáról a felkérés
kézhezvételétôl számított legkésôbb 60 napon belül írás-
ban tájékoztatja az Akadémia fôtitkárát.

(3) A jelen 3. § szerinti eljárás idôtartama a felülvizsgálat
iránti kérelem beérkezésétôl számított 90 napot nem ha-
ladhatja meg.

(4)A felülvizsgálat eredményérôl azAkadémia fôtitkára írás-
ban tájékoztatja a kérelmezôt, döntését egyidejûleg meg-
küldi az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Fôosztálya ré-
szére is.

4. §
Záró rendelkezések

(1) E határozat 2009. október 30-án lép hatályba azzal, hogy
egyidejûleg a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
és fôtitkárának 6/2009. (A. É. 4.) MTA együttes szabály-
zata a történelem kiemelkedô személyisége nevének cég-
névként való névhasználata engedélyezésérôl, valamint a
Magyar Tudományos Akadémia elnökének a történelem
kiemelkedô személyisége nevének cégnévként, valamint
felsôoktatási intézmény neveként való névhasználata en-
gedélyezésének szabályairól szóló, 2009. szeptember 15-
tôl hatályos rendelkezése hatályukat vesztik.

(2) E határozat hatálybalépésének idôpontjában folyamatban
lévô ügyekben az ebben foglaltak szerint kell eljárni.

Pálinkás József s. k.

I.A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biz-
tosított jogkörömben eljárva, a Magyar TudományosAka-
démia Titkársága Szervezeti és Mûködési Szabályzatával
összhangban a nemdohányzók védelmének és a dohány-
termékek fogyasztásának rendjét a jelen határozat mel-
lékletében (a továbbiakban együttesen: határozat) foglal-
tak szerint határozom meg.

II. A határozat 2009. október 30-án lép hatályba azzal, hogy
a határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszíti
a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárának 5/2005.
(A. É. 12.) MTA-F szabályzata a nemdohányzók védel-
mérôl és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól.

III. A határozatot az Akadémiai Értesítôben kell közzétenni,
valamint az érintettek számára a helyben szokásos módon
kihirdetni és hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s. k.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
6/2009. (X. 30.) számú határozata

A nemdohányzók védelmérôl és a dohánytermékek
fogyasztásának szabályairól
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Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
6/2009. (X. 30.) számú határozatához

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia El-
nökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosított
jogkörömben eljárva, a Magyar Tudományos Akadémia Tit-
kársága Szervezeti és Mûködési Szabályzatával összhangban,
a nemdohányzók védelmérôl és a dohánytermékek fogyasz-
tásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény és a munkavédelemrôl szóló 1993. évi XCIII.
törvény rendelkezéseinek megfelelôen a Magyar Tudományos
Akadémián, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Titkár-
ságán a nemdohányzók védelmének és a dohánytermékek fo-
gyasztásának rendjét a következôk szerint határozom meg.

1. §

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudományos
Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) székházára (1051
Budapest, Roosevelt tér 9.), illetve a Magyar Tudományos
Akadémia Titkárságának (a továbbiakban: Titkárság) iro-
daházára (1051 Budapest, Nádor u. 7.) terjed ki.

(2) Személyi hatály: a határozat az (1) bekezdésben jelzett
épületekben munkát végzô, az Akadémiával vagy a Tit-
kársággal közszolgálati- vagy munkajogviszonyban álló
akadémiai dolgozókra terjed ki, vonatkozik továbbá vala-
mennyi, az épületben – bármely okból vagy célból – tar-
tózkodó egyéb személyre is.

(3) Tárgyi hatály: a határozat az egészséget nem veszélyez-
tetô és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítá-
sával egyidejûleg meg kívánja teremteni a nemdohányzók
védelmét, és a dohányzás fogyasztói szokásokkal össz-
hangban álló lehetôségét is. A határozatban elôírt tilalmak
és korlátozások nem érintik a külön jogszabályokban meg-
határozott érdekbôl és célból elrendelt dohányzási és nyílt
láng használatára vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

(4) A határozat hatálya – jogszabály eltérô rendelkezése hiá-
nyában – nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott
épületeket övezô közterületre (járda, parkoló stb.).

2. §

Az Akadémia e határozat 1. § (1) bekezdése szerinti szék-
házában, illetve a Titkárság 1. § (1) bekezdése szerinti iroda-
házában – az e határozat 3–4. §-aiban rögzített kivételekkel –
tilos a dohányzás.

3. §

(1) Dohányozni az e határozat hatálya alá esô épületekben a
dohányzásra kijelölt helyen vagy helyiségben megenge-
dett; dohányzóhelyet – az elôbbi zárt légterû dohányzóhe-
lyiség biztosításával egyidejûleg – az e határozat hatálya
alá tartozó épület nyitott területén is ki lehet jelölni. A do-
hányzóhelyeket a gondnokságvezetô – a helyi sajátossá-

gokra tekintettel, a munkavédelmi, tûzvédelmi és egész-
ségvédelmi jogszabályok és egyéb elôírások betartásával
– jelöli ki. A dohányzás céljára lehetôleg helyiséget kell
kijelölni.

(2) A dohányzásra kijelölt helyet és helyiséget felirat vagy
más egyértelmû jelzés alkalmazásával szembetûnô módon
meg kell jelölni.

(3) Dohányzás céljára csak olyan közlekedô helyiségbôl nyíló
helyiség jelölhetô ki, amelyet a nemdohányzók rendelte-
tésszerûen nem használnak. A kijelölt helyiségben a lég-
cserét megfelelô mûszaki megoldással (nyílászáró szerke-
zet, légcserét biztosító berendezés) biztosítani kell. A
dohányzóhelyeket (helyiségeket) úgy kell kijelölni, hogy
azok mérete legyen arányos a dohányzók számával, de
alapterülete 6 m2-nél kisebb nem lehet. A dohányzóhelye-
ket (helyiségeket) lehetôleg emeletenként kell kialakítani.
A dohányzóhelyen (helyiségben) a kulturált ott-tartózko-
dás feltételeit biztosítani kell.

(4) Nem jelölhetô ki dohányzóhely:
a) étkezésre szolgáló helyiségekben (étterem, büfé stb.);
b) meleg és hideg ételek elkészítésére használt helyisé-
gekben (pl. konyha);

c) mellékhelyiségekben (mosdó);
d) tárgyalások, értekezletek, egyéb rendezvények meg-
tartására szolgáló helyiségekben;

e) ahol a dohányzást tûzvédelmi vagy egyéb elôírások
tiltják.

4. §

(1) A 3. §-ban foglaltakon túl nem tiltott a dohányzás abban
az irodában (egyéb munkavégzési helyiségben), amely
csak a dohányzó személy munkahelye, akkor, ha a helyi-
ségben ügyfélforgalom nincs, és a dohányzást tûzvédelmi
vagy egyéb jogszabály, elôírás nem tiltja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján, annak alkalmazása
esetén a helyiség nem minôsül kijelölt dohányzóhellyé
vagy helyiséggé.

5. §

16. életévét be nem töltött munkavállaló a munkavégzésre
irányuló jogviszonyából származó kötelezettség teljesítése, il-
letve a munkavégzéssel összefüggô bármely tevékenység
során a munkahelyén (Akadémia, Titkárság) még a dohány-
zásra kijelölt helyen sem dohányozhat.

6. §

A nemdohányzók védelmét szolgáló elôírások megtartásá-
nak ellenôrzésére azAkadémia elnöke, fôtitkára, illetve az ál-
taluk kijelölt személy jogosult.

7. §

(1) Jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a nem-
dohányzók védelmérôl és a dohánytermékek fogyasztásá-
nak, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény, illetve a munkavédelemrôl szóló 1993. évi
XCIII. törvény rendelkezései irányadók.

A nemdohányzók védelmérôl és a dohánytermékek
fogyasztásának szabályairól
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(2) Jelen határozat 2009. október 30-án lép hatályba azzal,
hogy a határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszíti a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárának
5/2005. (A. É. 12.) MTA-F szabályzata a nemdohányzók
védelmérôl és a dohánytermékek fogyasztásának szabá-
lyairól.

Pálinkás József s. k.

I.A Magyar TudományosAkadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biz-
tosított jogkörömben eljárva, a Magyar TudományosAka-
démia Titkársága Szervezeti és Mûködési Szabályzatával
összhangban a képernyô elôtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeit e határozat
mellékletében (a továbbiakban együttesen: határozat) fog-
laltak szerint határozom meg.

II. A határozat 2009. október 30-án lép hatályba azzal, hogy
a határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszíti
a Magyar TudományosAkadémia fôtitkárának a képernyô
elôtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeirôl a Magyar Tudományos Akadémia Tit-
kárságán c. 4/2003. (A. É. 10.) MTA-F szabályzata.

III. A határozatot az Akadémiai Értesítôben kell közzétenni,
valamint az érintettek számára a helyben szokásos módon
kihirdetni és hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s. k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
7/2009. (X. 30.) számú határozatához

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia El-
nökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biztosított
jogkörömben eljárva, a Magyar Tudományos Akadémia Tit-
kársága Szervezeti és Mûködési Szabályzatával összhangban,
a munkavédelemrôl szóló 1993. évi XCIII. törvény és a ké-
pernyô elôtti munkavégzés minimális egészségügyi és biz-
tonsági követelményeirôl szóló 50/1990. (XI. 3.) EüM rende-
let rendelkezéseinek megfelelôen a Magyar Tudományos
Akadémia Titkárságán a képernyô elôtti munkavégzés mini-
mális egészségügyi és biztonsági követelményeit a követke-
zôk szerint határozom meg.

1. §
A határozat hatálya

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudományos
Akadémia Titkárságára (a továbbiakban: Titkárság) terjed
ki.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya a Titkársággal teljes
és részmunkaidôben foglalkoztatott közszolgálati- vagy
munkajogviszonyban álló titkársági dolgozókra, és – a ké-
pernyô elôtti éleslátást biztosító szemüveg juttatása vo-
natkozásában – a jogviszony jellegétôl függetlenül az in-
formatikus munkakörben dolgozókra (a továbbiakban
együttesen: foglalkoztatottak) terjed ki, abban az esetben,
ha a foglalkoztatott napi munkaidejébôl legalább 4 órán
keresztül rendszeresen képernyôs eszközt használ.

(3) Tárgyi hatály: a határozat az egészséget nem veszélyez-
tetô és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása
érdekében rendelkezik a képernyô elôtti munkavégzés mi-
nimális egészségügyi és biztonsági követelményeirôl.

2. §
Értelmezô rendelkezések

(1) Képernyôs eszköz: számjegy-, betû-, grafikus képsorokat
képernyôn megjelenítô készülék, függetlenül az alkalma-
zott megjelenítési folyamattól.

(2) Képernyôs munkahely: olyan munkaeszközök együttese,
amelyhez a képernyôs eszközön kívül csatlakozhat adat-
beviteli eszköz (billentyûzet, scanner, kamera, egyéb adat-
beviteli eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyom-
tató, plotter, lemezegység, modem stb.), esetleges
tartozékok, ember-gép kapcsolatot meghatározó szoftver,
irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, te-
lefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet.

(3) Képernyôs munkakör: olyan munkakör, amely a foglal-
koztatott napi munkaidejébôl legalább négy órában képer-
nyôs munkahelyen képernyôs eszköz használatát igényli,
ideértve a képernyô figyelésével végzett munkát is.

(4) Képernyô elôtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szem-
üveg: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként megha-
tározott, a képernyô elôtti munkavégzéshez szükséges
szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerû
használatához szükséges keret, ide nem értve a foglalkoz-
tatott által a képernyô elôtti munkavégzéstôl függetlenül
egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét.

3. §
Képernyô elôtti éleslátást biztosító szemüveg

juttatási rendje

(1) Képernyô elôtti munkavégzéshez éleslátást biztosító
szemüvegre jogosult a foglalkoztatott, ha:
a) a napi munkaidejébôl, képernyôs munkakörébôl adó-
dóan legalább négy órában képernyôs munkahelyen
képernyôs eszközt használ, és ezt a felette külön aka-
démiai szabályozás szerint munkáltatói jogkört gya-
korló vezetô, vagy annak a fôosztálynak a vezetôje,
ahol a foglalkoztatott munkát végez, írásban igazolja,
továbbá

A képernyô elôtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeirôl

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
7/2009. (X. 30.) számú határozata

A képernyô elôtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeirôl
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b) ezen igazolás bemutatása után a Titkárság részére fog-
lalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos sze-
mészeti szakvizsgálatra beutalja, és

c) a szemészeti szakvizsgálat írásba foglalt szakvélemé-
nye szerint szükséges a szemüveg használata, illetve a
foglalkoztatott által személyes célra használt szemüveg
vagy kontaktlencse a képernyô elôtti munkavégzéshez
nem megfelelô.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes megléte ese-
tén – a (4) bekezdésben foglalt elôírásra is figyelemmel –
a Titkárság kötelezettséget vállal a minimálisan szüksé-
ges, képernyô elôtti munkavégzéshez éleslátást biztosító
szemüveg költségeinek megtérítésére, legfeljebb a min-
denkori köztisztviselôi illetményalap 50%-os mértékéig.

(3) A képernyô elôtti éleslátást biztosító szemüveghez szük-
séges feltételek megállapítása, illetve a szemüveg juttatása
a foglalkoztatott kérelmére, vagy az (1) bekezdés a) pontja
szerinti vezetô kezdeményezésére történik.

(4) Minimálisan szükséges szemüvegen a munkavégzéshez
megfelelô látást biztosító szemüveglencséket és azok ren-
deltetésszerû használatát lehetôvé tevô, az ún. társada-
lombiztosítási támogatással rendelhetô szemüvegkeretet
kell érteni.

(5) A szemüveget a Titkárság nevére szóló, szabályosan kiál-
lított, az ÁFÁ-t is tartalmazó számlára kell megvásárolni.
A kiadás teljesítésének elrendelésére (utalványozásra) az
(1) bekezdés a) alpontban említett vezetô jogosult, az utal-
ványozás ellenjegyzôje a Gazdasági Osztály vezetôje.

(6) A kifizetés adómentes természetbeni juttatás, amelyet a
Titkárság költségként számol el.

(7) A foglalkoztatott elveszti jogosultságát, ha más munka-
körbe kerül, és ennek alapján már nem állnak fenn az (1)
bekezdésben meghatározott feltételek, vagy a Titkárság-
gal fennálló közszolgálati jogviszonya, munkaviszonya
megszûnik, vagy a Titkárságnál informatikusként már nem
végez munkát. A jogosultság elvesztése esetén a foglal-
koztatott a szemüveget a Titkárság által megtérített összeg
50%-os mértékében megválthatja vagy köteles azt leadni
a Titkárság Gazdasági Osztályának.

4. §
Képernyô elôtti munkavégzés során biztosított szünet

(1) A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy a fo-
lyamatos képernyô elôtti munkavégzést óránként legalább
tízperces – a (2) bekezdésben foglalt esetkör kivételével
össze nem vonható – szünetek szakítsák meg, továbbá a
képernyô elôtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi
hat órát ne haladja meg.

(2) Amennyiben a képernyô elôtti munkavégzés (1) bekez-
dés szerinti megszakítása a munkavégzés céljára tekin-
tettel más életét, testi épségét, valamint egyes vagyontár-
gyak biztonságát veszélyezteti, vagy az adott technológia
miatt nem lehetséges, a napi munkavégzést úgy kell meg-
szervezni, hogy a foglalkoztatottat érô, képernyô elôtti
megterhelés csökkentése érdekében a képernyôs munka-
végzést rendszeres idôszakonként – a munka jellegéhez
igazodóan a veszélyhelyzet kizárásával – szünetekkel
szakítsák meg, vagy más tevékenységgel cseréljék fel.
A munkavégzés megszakításának egyszeri idôtartama

ebben az esetben sem lehet kevesebb, mint tíz perc, és a
képernyô elôtti tényleges munkavégzés összes ideje nem
haladhatja meg a napi munkaidô hetvenöt százalékát.

5. §
Képernyôs munkahely kialakításának minimális

követelményei

(1) A foglalkoztatottak számára a képernyôs munkahely ki-
alakítása elôtt, annak fenntartása és korszerûsítése során
a megfelelô tájékoztatást, oktatást és konzultációs lehetô-
séget biztosítani kell.

(2) Képernyôs munkahelyen a berendezést úgy kell kialakí-
tani, üzembe helyezni, illetve üzemben tartani, hogy az a
rendeltetésszerû használat esetén ne jelentsen egészségi
kockázatot vagy balesetveszélyt a munkavállalók számára.

(3) A munkahely berendezésére, a környezetre és az ember-
gép kapcsolatra a képernyô elôtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeirôl szóló
50/1990. (XI. 3.) EüM rendelet vonatkozó mellékleteiben
foglalt elôírások irányadók.

6. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a mun-
kavédelemrôl szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a
képernyô elôtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeirôl szóló 50/1990. (XI. 3.) EüM
rendelet vonatkozó elôírásai irányadók.

(2) Jelen határozat 2009. október 30-án lép hatályba azzal,
hogy a határozat hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszíti a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárának
4/2003. (A. É. 10.) MTA-F szabályzata a képernyô elôtti
munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági kö-
vetelményeirôl a Magyar Tudományos Akadémia Titkár-
ságán.

Pálinkás József s. k.

I.A Magyar Tudományos Akadémia Vezetôi Kollégiuma
1/2009. (X. 13.) számú határozatával – 2009. november
1-ji hatálybalépési idôponttal – elfogadta a „Magyar Tu-
dományos Akadémia nemzetközi kapcsolatainak keretén
belüli ideiglenes külföldi kiküldetésekrôl és beutazások-
ról” címû rendelkezést.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
8/2009. (X. 30.) számú határozata

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi
kapcsolatainak keretén belüli ideiglenes külföldi
kiküldetésekrôl és beutazásokról szóló rendelkezés

közzétételérôl
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II. A „Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcso-
latainak keretén belüli ideiglenes külföldi kiküldetésekrôl
és beutazásokról” címû 1/2009. (X. 13.) sz. határozatot és
az annak mellékletét képezô rendelkezést e határozattal
együttesen az Akadémiai Értesítôben kell közzétenni, va-
lamint az érintettek számára a helyben szokásos módon
kell kihirdetni és hozzáférhetôvé tenni.

III. Az I. pont szerinti 1/2009. (X. 13.) sz. határozat és mel-
lékletének közzétételére vonatkozó jelen határozat a Ma-
gyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biz-
tosított felhatalmazás alapján kerül kiadásra.

Pálinkás József s. k.

A rendelkezése a Vezetôi Kollégium tagjai 1/2009. X. 13.
számú határozatokkal elfogadták

A rendelkezés hatálya

1. A rendelkezés hatálya kiterjed
a) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) Titkárságára, azAkadémia által fenntartott
köztestületi költségvetési szervekre, mint kifizetô szer-
vekre,

b) az Akadémia
ba) választott vezetôire,
bb) rendes és levelezô tagjaira,
bc) tudományos osztályai elnökére,

c) az Akadémia Titkárságával közszolgálati jogviszony-
ban álló köztisztviselôkre,

d) az Akadémia által fenntartott kincstári körbe tartozó
köztestületi költségvetési szervek közalkalmazottaira,

e) a meghívott külföldi vendégekre
f) az Akadémia tudományos osztálya által külföldi ki-
küldetés teljesítésével megbízott kutatókra.

E rendelkezésben foglalt elôírásokat a b)–f) pontban meg-
jelölt természetes személyek tekintetében csak abban az
esetben kell alkalmazni, ha az ideiglenes külföldi kikülde-
tés és a beutazás személyi és dologi kiadásainak forrása –
részben vagy egészben – az Akadémia költségvetésében
biztosított fejezeti kezelésû elôirányzatok, függetlenül attól,
hogy a kifizetés a Titkárságon vagy azAkadémia irányítása
alatt álló köztestületi költségvetési szerveknél történik.
E rendelkezésben foglalt elôírásokat értelemszerûen al-
kalmazni kell azokban az esetekben is, ha az ideiglenes
kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokat azAkadémia Titkár-
sága részére utólag térítik meg.A külföldi fél által történô
megtérítésnél, ha annak a felmerülô költségekre vonatkozó
elszámolási szabályai eltérnek a jelen rendelkezésben fog-
laltaktól, akkor igazolni és lehetôség szerint ezt elôre je-
lezni szükséges.

Nem tartoznak e rendelkezés hatálya alá az akadémiai ér-
dekeltségbe tartozó gazdasági társaságok.

2. E rendelkezés alkalmazásában ideiglenes külföldi kikülde-
tést (a továbbiakban: kiküldetés) teljesítenek a következôk:
a) aki nemzetközi tudományos szervezet, más állam aka-
démiája, tudományos, szakmai intézménye által szer-
vezett tudományos rendezvényen, fórumon azAkadé-
miát vagy munkáltatóját hivatalosan képviseli,

b) aki azAkadémiát vagy a munkáltatóját külföldön nem
tudományos hivatalos szerv elôtt képviseli,

c) akit a munkáltatója külföldön történô munkavégzésre
vagy képzésre kötelez,

d) akinek a munkáltatója vagy azAkadémia tudományos
konferencián, szimpóziumon, szakmai rendezvényen
való aktív részvételét támogatja, és a kiküldetési ren-
delvényben meghatározott külföldi állomáshelyen való
tartózkodásának idôtartama kilencven napot nem ha-
ladja meg.

Kiküldetési költségvetési keretek tervezése

3. A tárgyévet megelôzô év december hó 10. napjáig vagy
azAkadémia tárgyévre vonatkozó költségvetési keretszá-
mainak az Országgyûlés által történô jóváhagyását köve-
tôen az Akadémia Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok
Fôosztályának (a továbbiakban: NKF) vezetôje és azAka-
démia Titkársága Pénzügyi Fôosztályának (a továbbiak-
ban: PF) vezetôje együttes javaslatot készít a tárgyévre
vonatkozó, az Akadémia nemzetközi kapcsolataival ösz-
szefüggô feladatok ellátására fordítható költségvetési ke-
retekrôl és ezek felhasználási jogcímeirôl a Vezetôi Kol-
légium részére, amelyet elôzetesen a Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága (NKB) is megtárgyal.
Ezek a jogcímek a következôk lehetnek:
a) tudományos osztályok keretei
b) kutatóintézetek és támogatott kutatócsoportok keretei,
c) központi keret.

4. A tudományos osztályok keretei [3. pont a) pontja] terhére
kell biztosítani a tudományos osztályok által kijelölt tu-
dósok kiküldetésével, illetve a meghívottak fogadásával
kapcsolatos költségek fedezetét.

5. A kutatóintézetek és támogatott kutatócsoportok részére
engedélyezett kereteket [3. pont b) pontja] a PF többlettá-
mogatásként biztosítja az általános kincstári szabályok
szerint. A keret engedélyezése során az Akadémia elnöke
a keret felhasználásával kapcsolatban tiltásokat és prefe-
renciákat állapíthat meg, mindezek figyelembevételével a
kutatóintézeti keretek intézeten belüli felosztásáról az érin-
tett intézet igazgatója dönt.

6. A központi keret [3. pont c) pontja] terhére kell biztosí-
tani
a) az Akadémia választott vezetôi,
b) az Akadémia Titkárság köztisztviselôi,
c) az Akadémia elnöke által megjelölt személyek
kiküldetésével, valamint az MTA vezetôi által meghívot-
tak fogadásával kapcsolatos kiadásokat.
A központi keret terhére történô bejelentett utazási igé-
nyeket a fôtitkár, a fôtitkárhelyettes és a fôosztályvezetôk
esetében az Akadémia elnöke, a további titkársági mun-
katársak esetében a fôtitkár rendeli el és engedélyezi.

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi
kapcsolatainak keretén belüli ideiglenes külföldi
kiküldetésekrôl és beutazásokról szóló rendelkezés
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A központi keret terhére történô, a rendelkezés hatálya alá
tartozó egyéb kiutazók által bejelentett utazási igényeket
az Akadémia fôtitkára javaslatának ismeretében az Aka-
démia elnöke hagyja jóvá.

7. A 3. pontban meghatározott keretek közötti tárgyéven be-
lüli átcsoportosítás joga kizárólag azAkadémia elnökének
hatáskörébe tartozik.

A külföldre történô kiutazások és a meghívottak
beutaztatásának lebonyolítási feladatai

8. A kiküldetési és beutazási igényt a rendelkezés 3. és 4.
számú melléklete szerinti formanyomtatvány alkalmazá-
sával, illetve kitöltésével kell bejelenteni a szolgálati út
betartásával.
A formanyomtatványban fel kell tüntetni a napidíjat, a
szállásköltséget, az utazás módját, az útiköltség össze-
gét, magántulajdonú gépjármû igénybe vétele esetén a
gazdaságossági indokokat, az üzemanyag, a jármûhasz-
nálati és egyéb költség (egészségügyi-, baleset, és pogy-
gyászbiztosítás, vízumköltség, részvételi díj, autópálya-
díj, valuta átváltási díjak stb.) összegét valutában és
forintban.

9. A 3. pont a)–c) pontokban meghatározott keretek terhére
utazó kiküldött vízumának beszerzése – a kiküldöttel
együttmûködve – az PF utaztatást végzô illetékes munka-
társának a feladata.

10. A rendelkezés hatálya alá tartozó személyek kiküldetésé-
rôl szakmai szempontok alapján nyilvántartást kell vezetni
az NKF-nél, a PF-nél pedig kimutatást kell készíteni ke-
retenként és ezen belül utazásonként.

Elszámolható költségek

11. A kiküldöttnek a külföldi tartózkodása idejére – elszámo-
lási kötelezettséggel –valutaellátmányt kell megállapítani,
a belföldön felmerülô kiadásokat forintban kell meghatá-
rozni. A valutaellátmány lehet napidíj, szállásköltség,
jármûhasználati és a kiküldetés teljesítésével összefüg-
gésben felmerülô egyéb indokolt költség számviteli el-
ôírásoknak megfelelô lehetôség szerint a kiküldô szerv ne-
vére és címére kiállított számlával, vagy költségkifizetést
alátámasztó egyéb bizonylattal igazolt összege. Forintban
kifizethetô kiadás lehet a vízumköltsége, a kiküldetés
helyére történô kiutazás és hazautazás költsége, illetve az
egészségügyi-, baleset-, poggyász- és felelôsségbiztosítás
összege, valamint a kiutazáshoz kötelezô védôoltások
költsége.

Utazási költségek

12. A kiküldetés során igénybe vehetô közlekedési eszköz
a) repülôgép,
b) vonat,
c) autóbusz,
d) hajó,
e) az akadémiai Gépkocsi Szolgálat hivatali gépkocsija,
f) az érintett országra érvényes casco biztosítással ren-
delkezô magántulajdonban lévô gépjármû, külön gaz-
daságossági számítással alátámasztva.

13. Repülôgéppel történô utazás esetében komfort osztályon
utazhatnak az Akadémia választott vezetôi, turista osztá-
lyon a többi kiküldött, ettôl eltérni külön engedély nélkül
csak abban az esetben lehet, ha a költségmegtakarítás ki-
mutatható. Minden egyéb indokolt eltérés kizárólag az
Akadémia elnökének engedélyével lehetséges.

14. Vonattal történô utazás esetében I. osztályon utazhatnak
az Akadémia választott vezetôi és tudományos osztályai-
nak elnökei, II. osztályon a többi kiküldött.

15.Magántulajdonban lévô gépjármû esetében a tulajdonost/a
kiküldöttet a jogszabályok szerinti költségtérítések illetik
meg üzemanyag-vásárlásra, parkolási díjra, autópálya-,
alagútdíjra, úthasználathoz kötôdô egyéb illetékre, díjakra
a külföldi állomáshely, illetve az átutazással érintett or-
szág valutájában és általános gépjármû-használati költ-
ségtérítés forintban. A költségtérítések elszámolását út-
nyilvántartással kell igazolni a személyi jövedelemadóról
szóló törvény elôírásainak megfelelôen.AzAkadémiának
nem feladata az útnyilvántartás ellenôrzése.

Szállásköltség

16. A szállodai szobafoglalás – az Akadémia választott veze-
tôinek kivételével – a kiküldött feladata, a költségtakaré-
kosság szempontjainak figyelembevételével.
Az Akadémia elnöke, fôtitkára, fôtitkárhelyettese az ál-
lami vezetôk és az államigazgatási szervek köztisztviselôi
számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirôl szóló
136/2006. (VI. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak meg-
felelôen, a számlával igazolt szállásköltség megtérítésére
jogosult.
Az Akadémia alelnökei, valamint az osztályelnökök, az
Akadémia rendes és levelezô tagjai, az intézetek (fô)igaz-
gatói, a Titkárság köztisztviselôi és az akadémiai intéze-
tekben foglalkoztatott közalkalmazottak kiküldetése ese-
tén járó leggyakrabban felhasználásra kerülô szálláskeretek
valutanemét, felsô határának összegét országonként az 1.
számú melléklet tartalmazza.
Az 1. számú mellékletben meghatározott szálláskeretet
meghaladó számlával igazolt szállásköltség megtérítését
az Akadémia alelnökei, az osztályelnökök, az Akadémia
rendes és levelezô tagjai esetében azAkadémia elnöke, az
intézetek (fô)igazgatói, a Titkárság köztisztviselôi és az
akadémiai intézetekben foglalkoztatott közalkalmazottak
esetében pedig az NKF vezetôje engedélyezheti.

Napidíj

17. Az Akadémia választott vezetôi (elnök, fôtitkár, fôtitkár-
helyettes), kiküldetése esetén az állami vezetôk és az ál-
lamigazgatási szervek köztisztviselôi számára biztosított
juttatásokról és azok feltételeirôl szóló 136/2006. (VI. 26.)
Korm. rendeletben foglaltak alapján, az ideiglenes külföldi
kiküldetés napidíjának összegérôl és kifizetésérôl szóló
204/2009. (IX. 18.) Korm. rendeletben meghatározott na-
pidíjra jogosultak.
Az Akadémia alelnökei, valamint az osztályelnökök, az
Akadémia rendes és levelezô tagjai, az intézetek (fô)igaz-
gatói, a Titkárság köztisztviselôi és az akadémiai intéze-
tekben foglalkoztatott közalkalmazottak külföldi kikülde-
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tése esetén járó valuta-költségtérítés összegeit (napidíj) a
leggyakrabban elôforduló országok vonatkozásában a 2.
számú melléklet tartalmazza.
Ha a kiküldött a kiküldetés idôtartama alatt külföldön kül-
földi vendéglátás formájában díjtalan ebédben, illetve va-
csorában részesül, akkor az adott naptári napra jutó napi-
díját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell.

A kiküldetéssel kapcsolatos egyéb költségek

18. A kiküldött egyéb költségeibôl a munkavégzésével, a ki-
küldetés lebonyolításával összefüggô számviteli bizony-
latnak megfelelô okmánnyal, vagy a költségkifizetést alá-
támasztó egyéb bizonylattal igazolt, s a kiküldetést
elrendelô vezetô által is igazolt költségeit számolhatja el.
A kiküldött részére az Akadémia a kötelezô védôoltás
költségét megtéríti.

19. A kiküldetés ideje alatt felmerülô reprezentációs költség
csak az Akadémia elnökének engedélye alapján számol-
ható el.

20. Hét napon túli kiküldetés esetén lehetôség szerint a ki-
küldô szerv nevére és címére kiállított bizonylattal igazolt
szállodai szobaár mellett mosatási és vasalási költség
címén szállodai éjszakánként az egynapi szállásköltség
10%-át meg nem haladó, számlával igazolt kiadás költ-
sége elszámolható.

21. A kiküldetés során hivatali célból felmerült telefon-, tele-
fax-, internet- és egyéb kommunikációs költség számla
alapján elszámolható.

22. A kiküldöttet az indulásnál megilleti a tartózkodási hely-
tôl a vasútállomásig (repülôtérig), és az érkezésnél a vas-
útállomástól (repülôtértôl) a tartózkodási helyig megtett
út számlával igazolt költsége. Ehhez az utazáshoz külföl-
dön elsôdlegesen a helyi tömegközlekedési eszközt szük-
séges igénybe venni, de taxi költség is elszámolható. Kül-
földön a helyi tömegközlekedés igénybevétele esetén az
utazás költsége – számla hiányában – a megôrzött menet-
jeggyel és a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatvány
kitöltésével is igazolható, amennyiben az alapján az utazás
egyértelmûen beazonosítható (szerepel rajta az utazás vi-
szonylata, ideje és költsége). A magyarországi repülôtéri
oda- és visszautazás költségeként a saját gépkocsi hasz-
nálata, vonat, autóbusz és taxi igénybevétele és a repülô-
téri minibusz-szolgáltatás díja számolható el. Ide nem
értve a gépkocsi tárolási költséget.

23. A különbözô országok eltérô rendszerére és gyakorlatára
tekintettel, amennyiben a kiküldött a 21–22. pontban meg-
jelölt költségekrôl hivatalos számlával nem rendelkezik,
indokolt esetben a kifizetést a 7. számú melléklet szerinti
formanyomtatvány alkalmazásával az NKF vezetôje en-
gedélyezheti.

24. Ha a kiküldött részére a kiutazáshoz keretösszeget állapí-
tottak meg, az elszámolható költségek mértéke annak ösz-
szegét nem haladhatja meg. Az engedélyezett keretet ter-
heli a külföldi utazás lebonyolításához kapcsolódó
vízumdíj, az egészségügyi-, baleset- és poggyászbiztosítás
költsége is.

25. Az Akadémia költségvetése terhére kiadásként nem szá-
molható el

– a kiküldött hibájából eredô bármilyen anyagi kár el-
lenértéke,

– a közlekedésrendészeti kihágás és egyéb hatósági bün-
tetés költségei,

– a 20. pontban meghatározott szolgáltatás kivételével a
szállodai szobai szolgáltatások (minibár, kábel TV stb.).

Útielôleg

26. A kiküldött részére útielôleg kizárólag akkor biztosítható,
ha korábbi kiküldetésével kapcsolatosan maradéktalanul
eleget tett a 30. pont szerinti elszámolási kötelezettségé-
nek. Kivételt képez, ha az elôzô kiküldetés visszaérkezési
idôpontjától az elrendelt utazás megkezdésének napjáig
még 7 munkanap nem telt el, vagy egyéb indok alapján, ha
azt az Akadémia elnöke külön engedélyezi. Ezekben az
esetekben a kiküldöttnek a második kiküldetés befejezését
követô 10 munkanapon belül kell elszámolnia mindkét ki-
küldetésével kapcsolatos költségekkel.

27. A napidíj és a dologi kiadások (szállás, egyéb indokolt
költségek) fedezetére elôlegként – az elôzetesen jóváha-
gyott mértékig, keretösszegig – euró vagy USA dollár ve-
hetô fel. Az útielôleg felvételére a kiküldött vagy általa
írásban meghatalmazott személy jogosult. A kiküldöttnek
az útielôleggel legkésôbb a hazaérkezés után 30 napon
belül el kell számolnia. Az útielôleg felvételével egyi-
dejûleg az átvevônek alá kell írnia egy tájékoztatót, amely
a határidô be nem tartásának következményeit ismerteti.

28. A kiküldetéshez kötôdô bármilyen indokolt elôzetes kifi-
zetés − az útielôlegen felül − kizárólag számla ellenében
igényelhetô.

29. Az egyéb indokolt dologi költségekre – igénylés esetén –
az adott országra vonatkozó 1 napra járó napidíjnak meg-
felelô összegû elôleg adható, 6 napot meghaladó kikülde-
tés esetén 2 napra járó napidíjnak megfelelô összeg.
Ettôl eltérni csak az NKF vezetôjének elôzetes engedé-
lyével lehet.

Elszámolás

30. A kiküldetés befejeztével a kiküldött köteles a felvett el-
látmánnyal a 27. pontban megjelölt határidôig az 5. számú
melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával el-
számolni, a kiküldetés szakmai teljesítését és az elszámo-
lást a kiküldetés elrendelôjével igazoltatni. A kiküldô alá-
írásával elfogadott elszámolást 5 munkanapon belül kell
a PF-re leadni.
Az elszámoláshoz mellékletként csatolni kell a költségek
igazolására szolgáló a küldô szerv nevére és címére kiál-
lított eredeti számlákat, dokumentumokat, menetjegy, biz-
tosítási kötvény, felvett elôleg dokumentációja, szállodai
számla, helyi közlekedési eszköz esetleges költségeinek
számlája, bankkártya-használat bizonylatai, egyéb felme-
rült költségek számlái, parkolójegy, a törzsutas-pontok jó-
váírása érdekében a beszállókártya.
A külföldi utazás elmaradása vagy halasztása esetén a ki-
küldött köteles az átvett elôleget a PF illetékes munkatár-
sának az elmaradás vagy a halasztás tudomásul vételétôl
számított 3 munkanapon belül visszafizetni.
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Az úti elszámolásból adódó követelés vagy tartozás el-
sôdlegesen az elôleg valutanemében igényelhetô vagy fi-
zethetô vissza, kivételes esetben – az NKF vezetôjének
engedélyével − ezt forintban is teljesíteni lehet.

Szakmai beszámolás

31. A kiküldött a kiküldetést elrendelô részére az ideiglenes ki-
küldetés során végzett munkáról, a tárgyalások eredményé-
rôl, a kapcsolódó további feladatokról a megérkezést követô
8 munkanapon belül a 6. számú melléklet szerinti szakmai
beszámolót köteles készíteni, amelyet a kiküldetést elren-
delô vezetô láttamoz. Ezt követôen a kiküldöttnek a szak-
mai jelentés egy példányát el kell juttatni az NKF részére.

Beutazások

32. A meghívottak költségeire az 4. számú melléklet szerinti
formanyomtatvány kitöltésével kell az igényt bejelenteni.

33. A szállodai elhelyezésrôl az NKF az alábbi lehetôségek
valamelyikének igénybevételével gondoskodik:
– az Akadémia Vendégházában,
– Budapesten a közbeszerzési pályázaton nyertes szál-
lodalánchoz tartozó szállodában,

– a területi akadémiai bizottságok titkárságainak keze-
lésében lévô vendégszobákban vagy vidéki szállo-
dákban

A szálláshely megválasztásánál a gazdaságossági szem-
pontokat figyelembe kell venni.

34. Azok a meghívottak, akik térítésmentesen, ellenérték nél-
kül tartanak pl. elôadást vagy vesznek részt szakmai kon-
zultáción a részükre biztosított ellátás reprezentációs kia-
dásnak minôsül, amelyet az SZJA törvény szerint
adófizetési kötelezettség terhel.
Abban az esetben, ha a meghívott külföldi állampolgár pl.
elôadás megtartásáért, vagy szakmai konzultációra való
részvételért, valamilyen díjazásban (napidíj, megbízási díj)
részesül, akkor a külföldiek jövedelmére vonatkozó SZJA
szabályokat kell alkalmazni.

35. A Vezetôi Kollégium által elfogadott jelen rendelkezés
2009. november hó l. napján lép hatályba, ezzel egyi-
dejûleg hatályát vesztik a külföldi kiküldetések egyes költ-
ségtételeit tartalmazó Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
állásfoglalásai.

36. A jelen rendelkezés hatálybalépése elôtt 2009. évre jóvá-
hagyott külföldi kiküldetést teljesítôk költségeit az egyedi
vezetôi engedélyekben foglaltak szerint kell kifizetni, il-
letve megtéríten.
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Külföldi kiküldetés esetén felhasználható szálláskeretek 1. számú melléklet

Országnév Valutanem Szállás

Afganisztán USD 150

Albánia EUR 130

Algéria USD 150

Amerikai Egyesült Államok USD 150

Arab Emirátusok USD 150

Argentína USD 150

Ausztrália AUD 210

Ausztria EUR 150

Azerbajdzsán USD 150

Bahrein USD 150

Banglades USD 150

Belgium EUR 150

Bolivia USD 150

Bosznia-Hercegovina EUR 130

Brazília USD 150

Bulgária EUR 130

Chile USD 150

Ciprus EUR 150

Costa Rica USD 150

Csehország EUR 130

Dánia DKK 1 120

Dél-Afrika USD 150

Ecuador USD 150

Egyiptom USD 150

Országnév Valutanem Szállás

Észtország EUR 130

Fehéroroszország EUR 130

Fidzsi-szigetek USD 150

Finnország EUR 150

Franciaország EUR 150

Görögország EUR 150

Hollandia EUR 150

Hong Kong (Kína) USD 180

Horvátország EUR 130

India USD 150

Indonézia USD 150

Irak USD 150

Irán USD 150

Írország EUR 150

Izland EUR 150

Izrael USD 150

Jamaica USD 150

Japán JPY 17 200

Jordánia USD 150

Kanada CAD 140

Kazahsztán USD 150

Kenya USD 150

Kína USD 150

Kirgisztán USD 150
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Országnév Valutanem Szállás

Koreai Köztársaság USD 150

Koreai NDK USD 150

Kuba USD 150

Kuvait USD 150

Lengyelország EUR 130

Lettország EUR 130

Líbia USD 150

Lichtenstein EUR 150

Litvánia EUR 130

Luxemburg EUR 150

Macao (P) USD 150

Macedónia EUR 130

Malaysia USD 150

Málta EUR 130

Marokkó USD 150

Mauritius USD 150

Mexico USD 150

Moldova EUR 130

Monaco EUR 150

Mongólia USD 150

Montenegró EUR 130

Mozambik USD 150

Nagy-Britannia GBP 130

Németország EUR 150

Norvégia EUR 150

Olaszország EUR 150

Oman USD 150

Oroszország EUR 130

Örmény Közt. USD 150

Pakisztán USD 150

Országnév Valutanem Szállás

Peru USD 150

Portugália EUR 150

Puerto Rico USD 150

Románia EUR 130

Seychelles USD 150

Spanyolország EUR 150

Sri Lanka USD 150

Svájc CHF 230

Svédország SEK 1 530

Szenegál USD 150

Szerbia EUR 130

Szingapúr USD 150

Szíria USD 150

Szlovákia EUR 130

Szlovénia EUR 130

Tajvan USD 180

Tanzánia USD 150

Thaiföld USD 150

Törökország EUR 130

Trinidad Tobago USD 150

Tunézia USD 150

Új-Zéland USD 150

Ukrajna EUR 130

Üzbegisztán USD 150

Vatikán EUR 150

Venezuela USD 150

Vietnam USD 150

Zaire USD 150

Zambia USD 150

Zimbabwe USD 150

Külföldi kiküldetések esetén felhasználható napidíjkeretek 2. számú melléklet

Országnév Valutanem Napidíj

Afganisztán USD 50

Albánia EUR 45

Algéria USD 50

Amerikai Egyesült Államok USD 70

Arab Emirátusok USD 50

Argentína USD 50

Ausztrália AUD 120

Ausztria EUR 50

Azerbajdzsán USD 50

Bahrein USD 50

Banglades USD 50

Belgium EUR 50

Bolivia USD 50

Bosznia-Hercegovina EUR 45

Országnév Valutanem Napidíj

Brazília USD 50

Bulgária EUR 45

Chile USD 50

Ciprus EUR 50

Costa Rica USD 50

Csehország EUR 45

Dánia DKK 400

Dél-Afrika USD 50

Ecuador USD 50

Egyiptom USD 50

Észtország EUR 45

Fehéroroszország EUR 45

Fidzsi-szigetek USD 50

Finnország EUR 50
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Országnév Valutanem Napidíj

Franciaország EUR 50

Görögország EUR 50

Hollandia EUR 50

Hong Kong (Kína) USD 50

Horvátország EUR 45

India USD 50

Indonézia USD 50

Irak USD 50

Irán USD 50

Írország EUR 50

Izland EUR 50

Izrael USD 50

Jamaica USD 50

Japán JPY 7 000

Jordánia USD 50

Kanada CAD 80

Kazahsztán USD 50

Kenya USD 50

Kína USD 50

Kirgisztán USD 50

Koreai Köztársaság USD 50

Koreai NDK USD 50

Kuba USD 50

Kuvait USD 50

Lengyelország EUR 45

Lettország EUR 45

Líbia USD 50

Lichtenstein EUR 50

Litvánia EUR 45

Luxemburg EUR 50

Macao (P) USD 50

Macedónia EUR 50

Malaysia USD 50

Málta EUR 45

Marokkó USD 50

Mauritius USD 50

Mexico USD 50

Moldova EUR 45

Monaco EUR 50

Mongólia USD 50

Országnév Valutanem Napidíj

Montenegró EUR 45

Mozambik USD 50

Nagy-Britannia GBP 30

Németország EUR 50

Norvégia EUR 50

Olaszország EUR 50

Oman USD 50

Oroszország EUR 45

Örmény Közt. USD 50

Pakisztán USD 50

Peru USD 50

Portugália EUR 50

Puerto Rico USD 50

Románia EUR 45

Seychelles USD 50

Spanyolország EUR 50

Sri Lanka USD 50

Svájc CHF 60

Svédország SEK 420

Szenegál USD 50

Szerbia EUR 45

Szingapúr USD 50

Szíria USD 50

Szlovákia EUR 40

Szlovénia EUR 45

Tajvan USD 50

Tanzánia USD 50

Thaiföld USD 50

Törökország EUR 50

Trinidad Tobago USD 50

Tunézia USD 50

Új-Zéland USD 60

Ukrajna EUR 45

Üzbegisztán USD 50

Vatikán EUR 45

Venezuela USD 50

Vietnam USD 50

Zaire USD 35

Zambia USD 50

Zimbabwe USD 50
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3. számú melléklet

MTA Titkársága
Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztály

Külföldi kiküldetésekre támogatás igénylése

iktatószám:

Költségviselô(k):
(keret)

Engedélyezô:

Név:

Kiküldetés helye:

Kiküldetés idôtartama:

Utazás célja:

Utazás módja:*

Felmerülô költségek:

= napidíj:

= útiköltség:

= szállás:

= vízumigénylés:

= dologi kiadások:

= egyéb (pl. részvételi díj):

Együtt utazó/kísérô személyek esetén:

Költségviselô(k):
(keret)

Engedélyezô:

Név:

Felmerülô költségek:

= napidíj:

= útiköltség:

= szállás:

= vízumigénylés:

= dologi kiadások:

Megjegyzés:

Budapest, 2009. ……………………………………
……………………………………….

igénylô/referens aláírása**

Engedélyezô: ……………………………………
Ellenjegyzô: ……………………………………

* Ha gépkocsival, akkor a gépkocsi igénybevételi nyomtatvány csatolásával, indokolni és esetleges gazdaságossági számítás.
** A nem megfelelô megnevezést törölni kell.
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4. számú melléklet

MTA Titkársága
Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztály

Külföldiek fogadására támogatás igénylése

iktatószám:

Megjegyzés:

Budapest, 2009. ……………………………………
……………………………………….

igénylô/referens aláírása**

Engedélyezô: ……………………………………
Ellenjegyzô: ……………………………………

*A nem megfelelô megnevezést törölni kell.

Költségviselô(k)
(keret):

Engedélyezô:

Vendég neve:

Ország megjelölése :

Küldô intézet:

Fogadó intézet/osztály:

Fogadás helye:

Fogadás idôtartama:

Felmerülô költségek:

= napidíj:

= útiköltség (belföldi):

= szállás:

Együtt utazó/kísérô személyek esetén:

Költségviselô(k)
(keret):

Engedélyezô:

Név:

Felmerülô költségek:

= napidíj:

= útiköltség (belföldi):

= szállás:
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KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS

A kiküldô szervezet:
MTA Titkársága

Sorszám:

I. KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS
1. A kiküldetésre vonatkozó rendelkezések:

neve: oda:

beosztása:

Az utazás
módja

vissza:

A
ki

kü
ld

öt
t

munkáltatója: ország:

Milyen osztályú
napidíj jár: Dologi kiadás ________ %

A kiküldetés
helye és

idôtartama nap:

Helyközi utazásra jogosult:A kiküldetés célja:

A kiküldetést elrendelô aláírása:

Budapest, 2009.

__Az igénylôlapon engedélyezésre került_______

Utólagosan engedélyezett eltérések:

20____________________ hó _____-n        ________________________
 aláírás

2. Felvett elôlegek:

A bizonylat A valuta
sorsz. kelte kiállításának helye

A felvét módja
neme összege árfolyama

Forint

1.

Személyi jöv. adóelôlegre visszatartva vagy befizetve

A külképviseletektôl bármilyen címen felvett összegeket, valamint utazási jegyek árát itt felvétként kell feltüntetni. Összesen

3. Visszafizetések

Személyi jöv. adóelôlegre elszámolva (II. 6-tól)

Összesen

II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS
4. Indulási, érkezési, határátlépési adatok:

Indulás Érkezés
mikor mikor

A határátlépés
idôtartama

honnan utazás
módja hó nap óra

perc
hova

hó nap óra
perc nap óra

perc

5. A napidíj-elszámolás:

Felszámítható napidíj valutában Csökkenés v. pótlék
Ország Napok

száma a valuta
neme egy napra összesen % összege

Elszámolható A valuta
árfolyama Forint

Összesen
B. Sz. ny. 7300-260. r. sz. – Pátria – Nyomell. – (Fsz.: 5-7864)

5. számú melléklet
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6. Adóelôleg-számítás

A valuta
neme

Alap
napidíj

Deviza-
ellátmány

Napok
száma

A
devizaellátmány

összege
c x d

Adómentes
rész

b x d x

A devizaellátmány
adóköteles része

e–g
Adóelôleg

egy napra valutában forintban
a b c d e f g h i j

7. Szállásköltség

Szállásköltség a számla szerinti valutábanA
bizonylat

sorsz.
Ország napok

száma
a valuta
neme egy napra összesen

Levonandó

_________
Elszámolható A valuta

árfolyama Forint

Összesen:

8. A dologi kiadások elszámolása valutában:

A felmerülés A valutaA
bizonylat

sorsz. helye ideje jogcíme neme összege árfolyama
Forint

A külképviseletektôl kapott utazási jegyek árát költségként kell feltüntetni. Összesen:

9. Forintban felmerült dologi kiadások:

A bizonyl.
sorszáma A felmerülés jogcíme Forint A bizonyl.

sorszáma A felmerülés jogcíme Forint

Összesen:

III. ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESÍTÉSE ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSE
10. Forintelszámolás 11. Valutaelszámolás

Forint Elszámolandó Elszámolt

S
or

sz
ám

Szöveg

tételesen összesen

A valuta neme

valuta

Vissza-
fizetendô

Többlet-
elszámolás

1 Elszámolásra felvett el_leg I/2

2 Elôleg-visszafizetés I/3

3 Elszámolandó (1-2) –

4 Napidíj II/5

5 Szállásköltség II/7

6 Dologi kiadások II/8 és 9

7 Költs. össz. (4–6-ig)

8 Különbözet (7–3)

A kiküldetésben eltöltött idô szükségességét és a feladat elvégzését
igazolom:

20_____________________ hó _____-n.

_________________________________
aláírás

Kelt: Budapest, 2009. _____________________________________      A kiküldött aláírása:

___________________________________________________
12. Érvényesítés

Megvizsgáltuk és ________________________ Ft, azaz  ___________________________________________________________________________

Elszámolandó elôleg: _______________________________________ Ft  ___________________________________________ forinttal érvényesítjük.

Kifizetendô: ______________________________________________ Ft

Visszafizetendô: __________________________________________ Ft

Kelt: Budapest, 2009 ________________________________ hó ____-n.

Adóelôlegként
elszámolandó:

Számfejtô: Ellenôr: Utalványozó:

B. Sz. ny. 7300-260. r. sz.
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Utazó(k) adatai

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beosztás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Munkahely: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elérhetôség: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utazási körülmények

Utazás ideje (-tól, -ig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Úticél (ország, város): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fogadó intézmény: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utazás célja és eredménye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dátum: aláírás

6. számú melléklet
Szakmai beszámoló iktatószám: ……………..
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7. számú melléklet

Igazolás
hivatalos külföldi kiküldetés során felmerült tömegközlekedési költségek elszámolhatóságáról

Igazolom, hogy a ………………………………………………………. (kiküldött neve) által 200…. ……………-n

(kiküldetés ideje), ………………..……-ban (kiküldetés helye) hivatalos külföldi kiküldetése során igénybe vett helyi

tömegközlekedés költségei összesen ………………. összegben elszámolhatók.

Indoklás: .......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

………………….., 200…………………..

……………….……………….……………….…

(aláírás)

……………….……………….……………….…

(a kiküldetést elrendelô neve, nyomtatott betûvel)
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I.A Magyar Tudományos Akadémia Vezetôi Kollégiuma
2/2009. (X. 13.) számú határozatával – 2009. november
1-jei hatálybalépési idôponttal – elfogadta a „Magyar Tu-
dományos Akadémia nemzetközi tudományos egyezmé-
nyek keretében történô ideiglenes külföldi kiküldetések-
rôl és a külföldiek vendéglátásáról” címû rendelkezést.

II. A „Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi tudomá-
nyos egyezmények keretében történô ideiglenes külföldi
kiküldetésekrôl és a külföldiek vendéglátásáról” címû
2/2009. (X. 13.) sz. határozatot és az annak mellékletét ké-
pezô rendelkezést e határozattal együttesen azAkadémiai
Értesítôben kell közzétenni, valamint az érintettek számára
a helyben szokásos módon kell kihirdetni és hozzáférhe-
tôvé tenni.

III. Az I. pont szerinti 2/2009. (X. 13.) sz. határozat és mel-
lékletének közzétételére vonatkozó jelen határozat a Ma-
gyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában biz-
tosított felhatalmazás alapján kerül kiadásra.

Pálinkás József s. k.

A rendelkezést a Vezetôi Kollégium tagjai a 2/2009. (X. 30.)
számú határozatukkal elfogadták.

A rendelkezés hatálya

1. E rendelkezés kiterjed mindazon személyekre, akiknek ki-
utazására és fogadására az MTA nemzetközi együttmûkö-
dési megállapodásainak keretében kerül sor.

Egyezményes kapcsolatokra biztosított
költségvetési keretek

2. Ezek a jogcímek a következôk lehetnek
a) projekt alapú egyezmények,
b) kétoldalú megállapodások

ba) tématerv és éves utazási kerethez kapcsolódó
bb)éves utazási kerethez kapcsolódó egyezmények.

A külföldre történô kiutazások és a beutazások
lebonyolítási rendje

3. A kiküldetési és a beutazási igényt a jelen rendelkezés 1.
és 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány alkal-
mazásával, illetve kitöltésével kell az MTA Titkárság
Nemzetközi Kapcsolatok Fôosztályának (a továbbiakban:
NKF) a Pénzügyi Fôosztály felé bejelenteni.
A formanyomtatványban fel kell tüntetni az utazással ösz-
szefüggésben felmerülô valamennyi költséget: a napidíjat,
a szállásköltséget, az utazás módját, az útiköltség összegét,
a magántulajdonú gépjármû igénybe vétele esetén a gaz-
daságossági indokokat, az üzemanyag, a jármûhasználati
és egyéb költséget (egészségügyi-, baleset- és poggyász-
biztosítás, vízumköltség, részvételi díj, autópályadíj stb.)
összegét valutában és forintban.

4. A kiutazók vízumának beszerzése a Pénzügyi Fôosztály
utaztatást végzô illetékes munkatársának a feladata.

5. A rendelkezés hatálya alá tartozó személyek kiküldetésé-
rôl szakmai szempontok alapján nyilvántartást kell vezetni
az NKF-nél, a Pénzügyi Fôosztálynál pedig kimutatást
kell készíteni keretenként és ezen belül kiutazásonként és
beutazásonként.

Elszámolható költségek kiutazások esetében

6. A kiküldött részére azAkadémiának kizárólag a kiutazás-
hoz szükséges útiköltséget kell biztosítania.

7. A kiküldetés során igénybe vehetô közlekedési eszköz
a) repülôgép,
b) vonat,
c) autóbusz,
d) hajó,
e) az akadémiai Gépkocsi Szolgálat hivatali gépkocsija,
f) az érintett országra érvényes casco biztosítással ren-
delkezô magántulajdonban lévô gépjármû, külön gaz-
daságossági számítással alátámasztva.

8. Repülôgéppel történô utazás esetében komfort osztályon
utazhatnak az Akadémia választott vezetôi, turista osztá-
lyon a többi kiküldött, ettôl eltérni külön engedély nélkül
csak abban az esetben lehet, ha a költség megtakarítás ki-
mutatható. Minden egyéb indokolt eltérés kizárólag az
Akadémia elnökének engedélyével lehetséges.

9. Vonattal történô utazás esetében I. osztályon utazhatnak
az Akadémia választott vezetôi és a tudományos osztály-
ainak elnökei, II. osztályon a többi kiküldött.

10.Magántulajdonban lévô gépjármû esetében a tulajdonost/a
kiküldöttet a jogszabályok szerinti költségtérítések illetik
meg üzemanyag-vásárlásra a külföldi állomáshely, illetve
az átutazással érintett ország valutájában és általános gép-
jármû-használati költségtérítés forintban. A költségtéríté-
sek elszámolását útnyilvántartással kell igazolni a szemé-
lyi jövedelemadó törvény elôírásainak megfelelôen. Az
Akadémiának nem feladata az útnyilvántartás ellenôrzése.

11. A kiutazó részére a napidíjat és a szállást a vonatkozó
egyezmény alapján a fogadó fél biztosítja.

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi
tudományos egyezmények keretében történô

ideiglenes külföldi kiküldetésekrôl és a külföldiek
vendéglátásáról szóló rendelkezés

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
9/2009. (X. 30.) számú határozata

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi
tudományos egyezmények keretében történô

ideiglenes külföldi kiküldetésekrôl és a külföldiek
vendéglátásáról szóló rendelkezés közzétételérôl
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12. A kiutazó részére – ide nem értve az Akadémia választott
vezetôit – egyéb költséget (poggyásztúlsúly, reprezentá-
ció, helyi és helyközi közlekedés stb.) csak kivételesen in-
dokolt esetben az NKF vezetôjének az elôzetes engedé-
lyével lehet megtéríteni.

13. A kiutazáshoz a kötelezô védôoltások költségeit az Aka-
démia megtéríti.

Szakmai beszámolás

14. Az egyezmények keretében kiutazó a tanulmányút során
végzett munkáról, annak eredményérôl, a kapcsolódó to-
vábbi feladatokról a megérkezést követô 8 munkanapon
belül a 3. számú melléklet szerinti szakmai beszámolót
köteles készíteni az NKF részére.

Elszámolható költségek beutazások esetén

15. Az egyezmények keretében beutazók költségeire a 2.
számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével
kell az igényt bejelenteni.

16. Az egyezmények keretén belüli utazások esetében azAka-
démia Titkársága forintban napidíjat fizet és a szállodai el-
helyezést biztosítja a 17. pontban foglaltak szerint. A na-
pidíj összegét az Akadémia elnöke hagyja jóvá, ennek
mértéke 2009. január 1-jétôl − nettó − 5000 Ft/fô/nap.
A kifizetés során a beutazóra a személyi jövedelemadóról
szóló törvénynek a külföldiekre vonatkozó szabályát kell
alkalmazni.

17. A szállodai elhelyezésrôl az NKF az alábbi lehetôségek
valamelyikének igénybevételével gondoskodik:
– az Akadémia Vendégházában,
– Budapesten a közbeszerzési pályázaton nyertes szál-
lodalánchoz tartozó szállodában,

– bérelt lakásokban rendszerint az egy hónapot megha-
ladó itt-tartózkodás esetén,

– a területi akadémiai bizottságok titkárságainak kezelé-
sében lévô vendégszobákban vagy vidéki szállodákban

A szálláshely megválasztásánál a gazdaságossági szem-
pontokat figyelembe kell venni.

18. A beutazó esetében egyéb költségként elszámolható
– a belföldi utazási költség: az adott kutatóhelyre történô
oda-vissza utazásra Magyarországra történô érkezés
helyétôl számítva,

– a munkatervben megjelölt feladatok végrehajtásával
összefüggésben felmerülô belföldi útiköltség, (vonat,
autóbusz) vagy személygépkocsival történô utazás ese-
tén a vonatkozó jogszabály szerint az általános gép-
jármû –használati költségtérítés,

– a repülôtérrôl való be és kijutással kapcsolatos taxi
vagy minibusz költség,

– mosatási költség, amennyiben a vonatkozó szerzôdés
ezt elôírja,

– fénymásolási költség, amennyiben a vonatkozó szer-
zôdés ezt elôírja

– a sürgôsségi orvosi ellátási költség

Szakmai beszámoló

19. Az egyezmények alapján történô beutazásokról összefog-
laló éves szakmai beszámolót az NKF vezetôje készít.

Egyéb rendelkezések

20. A Vezetôi Kollégium által elfogadott jelen rendelkezés
2009. november hó 1. napján lép hatályba, ezzel egyi-
dejûleg hatályát veszti a külföldi kiküldetések egyes költ-
ségtételeit tartalmazó Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
állásfoglalásai.

21. A jelen rendelkezés hatálybalépése elôtt 2009. évre jóváha-
gyott ki- és beutazások költségeit az egyedi vezetôi engedé-
lyekben foglaltak szerint kell kifizetni, illetve megtéríteni.
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*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük

KÖZLEMÉNYEK
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ALAPÍTÓ OKIRATOK KÖZZÉTÉTELE

Szám: E–660/1/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkeztben*)

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1949. évi
XXVII. törvény hatálybalépésével a Magyar Tudományos Ta-
nács Titkársága jogutódjaként létrejött titkársági szervezeté-
nek, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 1970. évi köz-
gyûlése után elfogadott Alapszabálya értelmében Magyar
TudományosAkadémia Központi Hivatalának, amelynek fel-
adatait a 7/1990. (A. É. 1991. 1.) MTA elnöki és fôtitkári
együttes utasítás értelmében jogutódként a Magyar Tudomá-
nyosAkadémia Titkársága látja el, alapító okiratát a költség-
vetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kö-
telezettség végrehajtásaként, a Magyar Tudományos Akadé-
miáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) és az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
rendelkezéseivel összhangban, egységesszerkezetbe foglalva
az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a

továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve: MTA Titkárság
1.3. angol nyelvû megnevezése: Secretariat of the Hun-

garian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
1.5. illetékessége: országos

2. A Titkárság alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1970. január 1.
4. A Titkárság irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Titkárság besorolása az Stv. 16. § és 18. §-a szerint: ön-
állóan mûködô és gazdálkodó közhatalmi köztestületi költ-
ségvetési szerv.

6. A Titkárság szakágazati besorolása: 841107
7. A Titkárság jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv tartozik, amely-
nek
7.1. neve: Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Tit-

kársága
7.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

8. Átruházott hatáskörben ellátja az MTA vagyonának ke-
zelésébôl adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat.
A Vagyonkezelô Szervezet szakágazati besorolása:
841191.

9. A Titkárság az MTAtv.-ben foglaltak alapján szervezi az
MTA köztestületi feladatait, ellátja az MTA kutatóhálóza-
tának és más intézményeinek igazgatási, gazdálkodási,

pénzügyi, vagyonkezelési és ellenôrzési feladatait közfel-
adatként.
9.1. A Titkárság alap és kiegészítô-tevékenysége: ellátja

a fejezetet irányító szerv feladatai közül azokat,
amelyekkel a fejezetet irányító vezetô megbízza, kü-
lönösen:
– az MTA választott vezetôinek és köztestületi

szerveinek munkáját támogatva
– elôsegíti az MTAtv.-ben megfogalmazott akadé-

miai feladatok megvalósítását;
– ellátja az Akadémia nemzetközi kapcsolataiból

eredô adminisztratív feladatokat;
– ellátja az MTA testületeinek mûködéséhez szük-

séges döntéseket elôkészítô, szervezô, összehan-
goló, végrehajtó és ellenôrzô tevékenységet, biz-
tosítja a köztestületi tagok részére tagságukból
eredô jogaik gyakorlásának feltételeit;

– végrehajtja a Közgyûlés, a közgyûlési bizottsá-
gok, az Elnökség, aVezetôi Kollégium, annak ál-
landó bizottságai, a Doktori Tanács, a tudomá-
nyos osztályok és bizottságok, valamint a Bolyai
János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium mûködésé-
vel kapcsolatos feladatokat;

– biztosítja azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
és szakbizottságainak mûködési feltételeit, el-
ôkészíti döntéseit és gondoskodik végrehajtá-
sukról, kapcsolatot tart a kutatóhálózattal, és fi-
gyelemmel kíséri a kutatási feltételek meglétét;

– elvégzi az akadémiai költségvetés operatív pénz-
ügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti gazdál-
kodással kapcsolatos feladatokat, átruházott hatás-
körben ellátja az MTA vagyonának kezelésébôl
adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat;

– segíti, irányítja és ellenôrzi az akadémiai intéz-
mények pénzügyi, gazdasági munkáját;

– adományokat fogadhat el, hagyatékot kezelhet;
– végzi a Magyar Köztársaság költségvetése

XXXIII. Magyar TudományosAkadémia fejezet
2. alcím MTA Doktori Tanács Titkársága és Bo-
lyai Ösztöndíjak, 3. alcím Akadémikusi tiszte-
letdíjak és hozzátartozói ellátások, valamint a 4.
alcím MTA Köztestületi feladatok fejezeti el-
ôirányzatokkal kapcsolatos operatív pénzügyi-
gazdasági, számviteli tevékenységet;

– ellátja az MTA nemzetközi együttmûködést szol-
gáló feladataiból a kétoldalú nemzetközi tudo-
mányos megállapodások, tudományos szerveze-
tekben való részvétel szervezését, elôkészítését
és végrehajtását; a nem kormányzati tudományos
szervezetek tevékenységében való részvételt; az
MTA tisztségviselôi, tagjai, doktorai, az MTA
Titkársága köztisztviselôi, az MTA által fenntar-
tott köztestületi költségvetési szervek tudomá-
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nyos kutatói ideiglenes külföldi kiküldetéseinek,
hivatalos utazásainak, rendezvényeken való rész-
vételének lebonyolításához szükséges operatív
tevékenységet, hazai nemzetközi rendezvények
szervezését, lebonyolítását, a külföldi kutatók
magyarországi fogadásával kapcsolatos felada-
tokat; végzi továbbá az MTA nemzetközi tevé-
kenységével összefüggô protokollt,

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
751131 Országos hatáskörû szervek igazgatási tevé-

kenysége
751812 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítô tevé-

kenységek
9.3. A Titkárság alaptevékenységeinek tevékenységi

körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR’08 és a
2010. január 1. napjától érvényes szakfeladat-rend
szerint:
68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

szakfeladat: 681000 Saját tulajdonú ingatlan
adásvétele

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üze-
meltetés
szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.10 Jogi tevékenység

szakfeladat: 691020 Egyéb jogi tevékenység
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi te-

vékenység
szakfeladat: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói,
adószakértôi tevékenység

70.10 Üzletvezetés
szakfeladat: 701000 Üzletvezetés

74.30 Fordítás, tolmácsolás
szakfeladat: 743000 Fordítás, tolmácsolás

82.10 Összetett adminisztratív szolgáltatás
szakfeladat: 821100 Összetett adminisztratív
szolgáltatás

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
szakfeladat: 821900 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítô üzleti
szolgáltatás
szakfeladat: 829000 Egyéb kiegészítô gazdasági
tevékenység

84.11 Általános közigazgatás
szakfeladat: 841181 Általános K+F politika
és a hozzá kapcsolódó források szervezése

841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcso-
lódó források igazgatása

841183 Tudományos minôsítési folyamattal össze-
függô tevékenységek

841184 Tudományos ösztöndíjak
84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális

szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igaz-
gatása
szakfeladat: 841219 Társadalmi tevékenysé-
gekkel, esélyegyenlôségekkel, érdekképviselettel,
kisebbségekkel, egyházakkal összefüggô felada-
tok igazgatása és szabályozása

841230 Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó
K+F politika és a hozzá kapcsolódó források
igazgatása és szervezése

84.21 Külügyek
szakfeladat: 842135 Határon túli magyar tu-
dományosság támogatása

842151 Nemzetközi tudományos együttmûködés
842160 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

94.12 Szakmai érdekképviselet
szakfeladat: 949900 Máshova nem sorolt egyéb
közösségi, társadalmi tevékenység

9.4. A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. A Titkárság szervezetének vezetôje az MTA elnöke, aki irá-

nyítási jogkörében gyakorolja a Titkársággal közszolgá-
lati vagy munkaviszonyban állók tekintetében a munkál-
tatói jogokat. Az MTA elnöke a munkáltatói jogokat –
vagy azok egy részét – az MTA fôtitkárára, illetve a köz-
tisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) szerint a Titkárság vezetô beosztású köztisztviselô-
jére átruházhatja.

11. A Titkársággal közszolgálati jogviszonyban állók tekinte-
tében a Ktv., a munkaviszony keretében foglalkoztatottak
tekintetében a Munka Törvénykönyvérôl szóló 1992. évi
XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a belsô kap-
csolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és
mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet a Vezetôi Kol-
légium hagy jóvá.

13. Az irányító szerv kijelölése alapján a Titkárság és a Szé-
chenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia önállóan mûködô
közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv között külön
megállapodás rendelkezik arról, hogy az államháztartás
mûködési rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren-
delet (Ámr.) 14. § (7) bekezdésében meghatározott pénz-
ügyi-gazdasági feladatok tekintetében a munkamegosz-
tás és felelôsségvállalás rendje közöttük hogyan alakul.
A szóban forgó megállapodást az irányító szerv képvi-
seletében a Titkárság Pénzügyi Fôosztályának vezetôje
hagyja jóvá.

14. Az MTA ingatlan vagyona használatba adásáról a Titkár-
sággal vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

15. A Titkárság a használatában lévô tárgyi eszközökkel és
immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-
téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
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okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

16. A Titkárság a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

17. A Titkárságnál keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal a Titkárság az Akadémia Alapszabályá-
nak 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de
annak gazdasági társaságba apportként történô bevitelé-
hez az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadé-
miai engedély szükséges.

18. A Titkárság az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, érték-
papírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó esz-
közeivel.

19. A Titkárság általános jogutódja a 2008. december 31. nap-
jával megszûnt Magyar Tudományos Akadémia Nemzet-
közi Együttmûködési Iroda köztestületi költségvetési
szervnek.

20. Jelen alapító okirat − a 21. pontban foglaltak kivételével
− 2009. július 1. napján lép hatályba.

21. A jelen alapító okirat 7. és 13. pontjaiban foglaltak 2010.
január 1. napján lépnek hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/2/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMinisztertanács 540.126/1/1954. (I. 14.) M. T. határoza-
tával alapított Debreceni Fizikai Kutató Intézet, majd késôbb
a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete
alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gaz-
dálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) be-
kezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként, a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egy-
séges szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémiaAtommagku-

tató Intézete (a továbbiakban: Intézet)
1.2. rövidített neve: MTA Atomki
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute of Nuclear Re-

search of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
1.5. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Népköztársaság Miniszter-
tanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1954. július 1.
4. Az Intézet irányító szervének

4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 721900
8. Az Intézet önálló jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. Az Intézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-
adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

Alap- és alkalmazott kutatások folytatása az atom-
magfizikában, az atomfizikában és a részecskefizi-
kában. Fizikai ismeretek és módszerek alkalmazása
más tudomány-ágakban (anyagtudomány és anyag-
vizsgálat, földtudományok és környezetkutatás, or-
vosi-biológiai kutatások) és a gyakorlatban.Az alap-
és alkalmazott kutatásokhoz szükséges módszerek
és eszközök fejlesztése. Közremûködés a posztgra-
duális képzésben és a felsôoktatás feladatainak ellá-
tásában. Az alaptevékenységgel azonos kiegészítô te-
vékenység végzése.

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-
lesztés

9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgál-

tatás
szakfeladat: 552001 Üdülôi szálláshely-szolgál-
tatás

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
szakfeladat: 559099 Egyéb máshova nem sorolt
szálláshely-szolgáltatás

58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682000 Saját tulajdonú, bérelt in-
gatlan bérbeadása, üzemeltetése

71.22 Egyéb mûszaki vizsgálat, elemzés
szakfeladat: 712201 Összetétel-, tisztaságvizs-
gálat, -elemzés

712202 Nemesfém vizsgálat
712203 Fizikai tulajdonság-vizsgálat
712204 Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizs-

gálata
712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés
72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
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szakfeladat: 721121 Környezeti, ipari biotech-
nológiai alapkutatás

721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalma-
zott kutatás

721123 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalma-
zott kísérleti fejlesztés

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721971 Mûszaki tudományos alap-
kutatás

721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-

nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749040 K+F tevékenységhez kap-
csolódó innováció

749050 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudo-
mányos mûszaki tevékenység

85.32 Szakmai középfokú oktatás
szakfeladat: 853221 Szakképesítés megszerzé-
sére felkészítô nappali rendszerû szakmai gya-
korlati oktatás a szakképzési évfolyamokon

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítô szak-
mai gyakorlati felnôttoktatás

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854211 Felsôfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsôfokú végzettségi szintet nem biztosító

egyéb képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855932 Iskolarendszeren kívüli
szakmai oktatás

855935 Szakmai továbbképzések
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnôttoktatás
85.60 Oktatást kiegészítô tevékenység

szakfeladat: 856099 Egyéb oktatást kiegészítô te-
vékenység

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése,
védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások
94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társa-

dalmi tevékenység
szakfeladat: 949900 Máshova nem sorolt egyéb
közösségi, társadalmi tevékenység

9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô és vál-
lalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenység
aránya az eredeti kiadási elôirányzatához viszonyí-
tottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-ot, a vál-
lalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem halad-
hatja meg.

10. Az MTAtv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az In-
tézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb

öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg) menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezé-
seket kell alkalmazni.

12. Az Intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékeny-
ségének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevékenységek
körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô és
külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szerve-
zeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet azAka-
démiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyon használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. Az Intézet az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/3/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMinisztertanács 4.231/1949. (IX. 13.) M. T. számú hatá-
rozatával létesített Földrajzi Könyv- és Térképtár, amelynek
nevét a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
4/1967. MTA (A. K. 4.) számú utasítása Magyar Tudományos
Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet elnevezésre vál-
toztatta és a Magyar TudományosAkadémia 1997. évi májusi
rendes közgyûlésének 2.1.6. számú határozata a létrejövô
Földtudományi Kutatóközpontba integrálta, majd a Magyar
Tudományos Akadémia 2004. évi május 4-i közgyûlésének
28. számú határozata a nevét Magyar TudományosAkadémia
Földrajztudományi Kutatóintézetre változtatta, alapító okira-
tát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében
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meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tu-
dományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva
az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémia Földrajztudo-

mányi Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóintézet)
1.2. rövidített neve: MTA FKI
1.3. angol nyelvû megnevezése

teljes név: Geographical Research Institute of the
Hungarian Academy of Sciences
rövidített név: GRI HAS

1.4. székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
1.5. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Köztársaság Minisz-
tertanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1949. szeptember 13.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv tartozik, amely-
nek
8.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai

Kutatóintézet
8.2. székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– földtudományi alapkutatások végzése, különös
tekintettel a természet- és társadalomföldrajz, va-
lamint a környezettudományoknak és a társada-
lom-tudományoknak a földrajztudomány kérdé-
seit érintô területein;

– e területeken részvétel a graduális és posztgra-
duális szakemberképzésben;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-
lesztés

9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek
tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása

szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek
kiadása

58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721961 Földtudományi alapkutatás

77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
szakfeladat: 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz
kölcsönzése

85.32 Szakmai középfokú oktatás
szakfeladat: 853211 Szakképesítés megszerzé-
sére felkészítô nappali rendszerû szakmai elmé-
leti oktatás a szakképzési évfolyamokon

85.41 Felsô szintû, nem felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854213 Felsôfokú végzettségi szintet
nem biztosító egyéb képzés

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854223 Doktori képzés

85.52 Kulturális képzés
szakfeladat: 855200 Kulturális képzés

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet társult viszonyban áll a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Geokémiai Kutatóintézettel és a Ma-
gyar TudományosAkadémia Geodéziai és Geofizikai Ku-
tatóintézettel. A társult viszony a kutatóintézetek
önállóságát nem érinti, az ezzel kapcsolatos részletes sza-
bályokat a közöttük létrejött külön megállapodás tartal-
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mazza, amelyet a Kutatóintézet Szervezeti és mûködési
szabályzatának mellékleteként kell kezelni.

13. Az irányító szerv kijelölése alapján a Kutatóintézet és a
Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatóinté-
zet önállóan mûködô közszolgáltató köztestületi költség-
vetési szerv között külön megállapodás rendelkezik arról,
hogy az államháztartás mûködési rendjérôl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 14. § (7) be-
kezdésében meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatok
tekintetében a munkamegosztás és felelôsségvállalás
rendje közöttük hogyan alakul. A szóban forgó megálla-
podást az irányító szerv képviseletében a Magyar Tudo-
mányosAkadémia Titkárság Pénzügyi Fôosztályának ve-
zetôje hagyja jóvá.

14. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô
tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

15. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

16. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

17. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

18. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

19. A Kutatóintézet az Áht. és az Ámr. rendelkezéseinek meg-
felelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpa-
pírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszkö-
zeivel.

20. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/4/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Minisztertanács 1.005/1955. (I. 13.) számú határozatá-
val létesített Geofizikai Kutató Laboratórium és a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnökének 3/1955. MTA (A. K. 3.)
számú utasításával létrehozott Geodéziai Kutató Laboratóri-
umnak a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
1004/1971. (II. 16.) számú határozatában foglalt felhatalma-
zás alapján a 4/1971. MTA–F. (A. K. 5.) számú fôtitkári uta-

sítás alapján az említett intézmények egyesítésével létrejött
Magyar TudományosAkadémia Geodéziai és Geofizikai Ku-
tatóintézet, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia 1997.
évi májusi rendes közgyûlésének 2.1.6. számú határozata a
létrejövô Földtudományi Kutatóközpontba integrált, majd a
Magyar Tudományos Akadémia 2004. évi május 4-i köz-
gyûlésének 28. számú határozata a nevét Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetre vál-
toztatta, alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a
(5) bekezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtása-
ként a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL.
törvény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egy-
séges szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és

Geofizikai Kutatóin tézet (a továbbiakban: Kutató-
intézet)

1.2. rövidített neve: MTA GGKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Geodetic and Geophys-

ical Research Institute of the Hun- garian Academy
of Sciences

1.4. székhelye: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6–8.
1.5. telephelyei:

1.5.1. MTA GGKI Szeizmológia Fôosztály (Föld-
rengésjelzô Obszervatórium) (1112 Budapest,
Meredek u. 18.)

1.5.2. Alomhegyi Obszervatórium (9400 Sopron,
Alomhegy 1.)

1.5.3. Magyar TudományosAkadémia Széchenyi Ist-
ván Geofizikai Obszervatórium (9493 Fertôboz,
Cenki u. 1.)

1.5.4. Nemzeti Szeizmológiai hálózat bérelt telephe-
lyei (3235 Mátraszentimre, Piszkéstetô, Mórágy,
419/3. Hrsz.)

1.5.5. Sopronbánfalvi Obszervatórium (9400 Sop-
ron, Szikla u. 1.)

1.6. mûködési köre: országos
2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Tudományos Akadé-

mia
3. Az alapítás idôpontja: 1971. március 23.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:
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– országos jelentôségû geodéziai és geofizikai
alapkutatások végzése, eredményeinek felhasz-
nálásra való elôkészítése, illetôleg közzététele;

– geodéziai és geofizikai alapkutatásokhoz szük-
séges elméleti vizsgálatok, terepi és laboratóri-
umi mérések végzése, tudományos mûszerek,
módszerek kialakítása, valamint a mérési adatok
tudományos feldolgozása és publikálása, ob-
szervatóriumok fenntartása, illetôleg szükség
esetén újak létesítése;

– országos és helyi szeizmológiai hálózatok üze-
meltetése, ügyeleti rendszer mûködtetése a la-
kosság és az illetékes kormányzati szervek föld-
rengésekkel kapcsolatos tájékoztatása céljából;

– nemzetgazdasági érdekek elôsegítése céljából
együttmûködés, illetôleg segítségnyújtás más ku-
tatóintézeteknek, valamint egyéb szervezeteknek
a felmerülô geodéziai és geofizikai alapkutatás
jellegû kérdések megoldásában;

– közremûködés geodéziai és geofizikai alapkuta-
tásokkal kapcsolatos nemzetközi tudományos
szervezetekben és rendezvényekben, segítség-
nyújtás ilyenek hazai megrendezéséhez, illetôleg
megbízatás esetén ezek megrendezése;

– Magyarországnak a nemzetközi szervezetekben
való tagságából, továbbá a multilaterális és bila-
terális együttmûködési megállapodásokból szár-
mazó és a Kutatóintézetre háruló kutatások el-
végzése;

– e területen részvétel a graduális és posztgraduá-
lis szakemberképzésben;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

71.20 Mûszaki vizsgálat, elemzés
szakfeladat: 712101 Mérôeszközök hitelesítése

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 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
85.32 Szakmai középfokú oktatás

szakfeladat: 853211 Szakképesítés megszerzé-
sére felkészítô nappali rendszerû szakmai elmé-
leti oktatás a szakképzési évfolyamokon

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítô szak-
mai elméleti felnôttoktatás

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítô nap-
pali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szak-
képzési évfolyamokon

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítô szak-
mai gyakorlati felnôttoktatás

85.41 Felsô szintû, nem felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854212 Szakirányú továbbképzés

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854221 Alapképzés

854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855932 Iskolarendszeren kívüli
szakmai oktatás

855935 Szakmai továbbképzések
9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô

tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet társult viszonyban áll a Magyar Tudo-
mányosAkadémia Földrajztudományi Kutatóintézettel és
a Magyar TudományosAkadémia Geokémiai Kutatóinté-
zettel.A társult viszony a kutatóintézetek önállóságát nem
érinti, az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat a közöt-
tük létrejött külön megállapodás tartalmazza, amelyet a
Kutatóintézet Szervezeti és mûködési szabályzatának
mellékleteként kell kezelni.

13. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô
tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

14. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.
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15. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

16. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

17. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

18. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

19. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/5/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Minisztertanács 1.036/1975. (XII. 19.) számú határoza-
tával létrehozott Magyar Tudományos Akadémia Természet-
tudományi Kutatólaboratóriumai jogutódjának, a Magyar Tu-
dományos Akadémia 1997. évi májusi rendes közgyûlésének
2.1.6 számú határozata alapján létesített Magyar Tudományos
Akadémia Földtudományi Kutatóközpontjának, amelynek
nevét a Magyar TudományosAkadémia 2004. május 4-i köz-
gyûlésének 28. számú határozata Magyar Tudományos Aka-
démia Geokémiai Kutatóintézetre változtatta, alapító okira-
tát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében
meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tu-
dományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva
az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai

Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóintézet)
1.2. rövidített neve: MTA GKKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute for Geochemi-

cal Research of the HungarianAcademy of Sciences
1.4. székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
1.5. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia

3. Az alapítás idôpontja: 1975. december 19.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô közszolgáltató köztestületi költségvetési
szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet, mint önállóan mûködô közszolgáltató

köztestületi költségvetési szerv, jogi személy, elsôsorban
szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, ame-
lyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal
és felelôsséggel bír. A Kutatóintézet pénzügyi-gazdasági
feladatait ellátó, önállóan mûködô és gazdálkodó köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv
8.1. neve: Magyar TudományosAkadémia Földrajztudo-

mányi Kutatóintézet
8.2. székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– a földtudományok körében geokémiai, ásvány-
tani és kôzettani alapkutatások végzése a kôzet-
genetika, a környezet-geokémia és az ásványi
nyersanyagképzôdés területén, különös figyel-
met fordítva a Kárpát-medence litoszférájának
megismerésére és a környezet geokémiai állapo-
tát meghatározó természetes és antropogén hatá-
sok értékelésére;

– e területen részvétel a graduális és posztgraduá-
lis (PhD) képzésben;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,

fejlesztés
szakfeladat: 721961 Földtudományi alapkutatás

721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztön-

díjak
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855935 Szakmai továbbképzések
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855937 Máshova nem sorolt egyéb felnôttoktatás
9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô

és vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevé-
kenység aránya az eredeti kiadási elôirányzatához
viszonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-
ot, a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem
haladhatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet társult viszonyban áll a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóinté-
zettel és a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudo-
mányi Kutatóintézettel.A társult viszony a kutatóintézetek
önállóságát nem érinti, az ezzel kapcsolatos részletes sza-
bályokat a közöttük létrejött külön megállapodás tartal-
mazza, amelyet a Kutatóintézet Szervezeti és mûködési
szabályzatának mellékleteként kell kezelni.

13. A Kutatóintézet saját gazdasági szervezettel nem rendel-
kezik, az irányító szerv kijelölése alapján a Kutatóinté-
zetnek az államháztartás mûködési rendjérôl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 17. § (2) be-
kezdésében meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait
a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Ku-
tatóintézet önállóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató
köztestületi költségvetési szerv látja el. A Kutatóintézet és
a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Ku-
tatóintézet között külön megállapodás rendelkezik arról,
hogy az Ámr. 14. § (7) bekezdésében meghatározott pénz-
ügyi-gazdasági feladatok tekintetében a munkamegosztás
és felelôsségvállalás rendje közöttük hogyan alakul. A szó-
ban forgó megállapodást az irányító szerv képviseletében
a Magyar Tudományos Akadémia Titkárság Pénzügyi Fô-
osztályának vezetôje hagyja jóvá.

14. A Kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási te-
vékenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy
jóvá.

15. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

16. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

17. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

18. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

19. A Kutatóintézet az Áht. és az Ámr. rendelkezéseinek meg-
felelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpa-
pírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszkö-
zeivel.

20. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/6/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)
A Magyar Tudományos Akadémia 2005. május 3-i köz-

gyûlésének 14. számú határozatával létrehozott Magyar Tu-
dományos Akadémia Izotópkutató Intézet alapító okiratát a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében megha-
tározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendel-
kezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az
alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató

Intézet (a továbbiakban: Intézet)
1.2. rövidített neve: MTA IKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute of Isotopes

Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós

út 29–33.
1.5. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 2006. január 1.
4. Az Intézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 721900
8. Az Intézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô köztes-

tületi közszolgáltató költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az Intézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-

adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
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9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:
– nemzetközi színvonalú tudományos kutatások

folytatása ionizáló sugárzások (neutron, - és
elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásának
vizsgálata, az izotóp- és nukleáris kémia, a su-
gárhatáskémia, a sugárvédelem és nukleáris biz-
tonság, a reakciókinetika és a heterogén katalí-
zis területén;

– graduális és posztgraduális képzés;
– szakmai-tudományos tanácsadás és speciális mé-

rési feladatok ellátása hatóságok és más szerve-
zetek számára;

– az Intézet tudományos profiljába tartozó konfe-
renciák szervezése;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-

kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
71.12 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás

szakfeladat: 711200 Mérnöki tevékenység,
mûszaki tanácsadás

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721951 Kémiai alapkutatás

721952 Kémiai alkalmazott kutatás
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôtt oktatás

9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô és vál-
lalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenység
aránya az eredeti kiadási elôirányzatához viszonyí-
tottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-ot, a vál-
lalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem halad-
hatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az In-
tézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevé-
kenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-

kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy
jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. Az Intézet az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Az Intézet a Magyar TudományosAkadémia Kémiai Ku-
tatóközpont átszervezésével, annak szervezeti egysége-
ként mûködô Izotóp- és Felületkémiai Intézet kiválásával
jött létre. Az Intézet jogutódja az 1959 és 1997 között ön-
álló jogi személyként különbözô elnevezéssel mûködött
Magyar TudományosAkadémia Izotópkutató Intézetének,
valamint a Magyar TudományosAkadémia Kémiai Kuta-
tóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézetének.

19. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/7/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Minisztertanács 422/1952. (II. 15.) számú határozata
alapján létesített Központi Kémiai Kutatóintézet, amelyet a
Magyar TudományosAkadémia 1997. évi májusi rendes köz-
gyûlésének 2.1.4. számú határozata önálló jogi személyként
megszüntetett, ezzel egyidejûleg egyetemes jogutódként lét-
rejött a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóköz-
pont alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5)
bekezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szer-
kezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
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1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Ku-

tatóközpont (a továbbiakban: Kutatóközpont)
1.2. angol nyelvû megnevezése: Chemical Research

Center of the Hungarian Academy of Sciences
1.3. székhelye: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59–67.
1.4. telephelyei: Vendégház (1025 Budapest, Muraközi

út 26.) Üdülô (2021 Tahitótfalu, Szentendrei út 57.)
1.5. mûködési köre: országos

2. A Kutatóközpont alapítója: Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1952. február 15.
4. A Kutatóközpont irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóközpont besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóközpont besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóközpont szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóközpont több kutatóintézetet magába foglaló ön-
álló jogi személy, saját költségvetéssel rendelkezik önálló
gazdálkodási jogköre és felelôssége van, hozzá önállóan
mûködô közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv
nem tartozik. A Kutatóközpont látja el szervezeti egysé-
geinek pénzügyi és számviteli feladatait, továbbá üzemel-
tetését.

9. A Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó kutatóintéze-
tek (a továbbiakban együtt: szervezeti egységek) jogi sze-
mélyiségû szervezeti egységek megnevezése és székhelye:
9.1. Magyar TudományosAkadémia Kémiai Kutatóköz-

pont
Biomolekuláris Kémiai Intézet (1025 Budapest,
Pusztaszeri út 59–67.)

9.2. Magyar TudományosAkadémia Kémiai Kutatóköz-
pont
Nanokémiai és Katalízis Intézet (1025 Budapest,
Pusztaszeri út 59–67.)

9.3. Magyar TudományosAkadémia Kémiai Kutatóköz-
pont
Anyag- és Környezetkémiai Intézet (1025 Budapest,
Pusztaszeri út 59–67.)

9.4. Magyar TudományosAkadémia Kémiai Kutatóköz-
pont
Szerkezeti Kémiai Intézet (1025 Budapest, Puszta-
szeri út 59–67.)

10. A Kutatóközpont az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli
a feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
10.1. A Kutatóközpont és a szervezeti egységek alap- és

kiegészítô tevékenysége:
– a kémia és a vele rokon szaktudományok fontos

területein olyan alapvetô és nemzetközi színvo-
nalú tudományos kutatások folytatása, amelyek a
kutatók összehangolt tevékenységét és korszerû
nagymûszerek koordinált alkalmazását igénylik;

– kutatási infrastruktúra üzemeltetése;

– graduális és posztgraduális szakemberképzés;
– alap- és alkalmazott kutatásokhoz szükséges

módszerek és eszközök fejlesztése;
– a tudományos eredmények hasznosításának kez-

deményezése és elôsegítése;
– tudományos hazai és nemzetközi rendezvények

szervezése;
– részvétel a nemzetközi tudományos életben és tu-

dományos szervezetekben;
– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-

kenység.
10.2. A Kutatóközpont alap- és kiegészítô tevékenységei a

2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
10.3. A Kutatóközpont alap- és kiegészítô tevékenységei-

nek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása
a TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,

fejlesztés
szakfeladat: 721941 Biológiai alapkutatás

721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
721951 Kémiai alapkutatás
721952 Kémiai alkalmazott kutatás
721953 Kémiai kísérleti fejlesztés
721971 Mûszaki alapkutatás
721972 Mûszaki alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki kísérleti fejlesztés
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-

nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749050 Máshova nem sorolt egyéb
szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854211 Felsôfokú szakképzés

854223 Doktori képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgál-
tatás
szakfeladat: 552001 Üdülôi szálláshely-szolgál-
tatás

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
szakfeladat: 559099 Egyéb máshova nem sorolt
szálláshely-szolgáltatás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelte-
tése

10.4. A Kutatóközpont alaptevékenységétôl eltérô kise-
gítô és vállalkozási tevékenységet is folytathat; e te-
vékenység aránya az eredeti kiadási elôirányzatá-
hoz viszonyítottan a kisegítô tevékenység esetében
10%-ot, a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot
nem haladhatja meg.
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11. Az MTAtv. 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóközpont egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét
magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként a fôigaz-
gató irányítja. A fôigazgatót az Európai Unió ajánlásai-
nak megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – leg-
feljebb öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a
továbbiakban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), il-
letve menti fel (vonja vissza megbízását).

12. AKutatóközpont szervezeti egységének képviseletére annak
igazgatója jogosult. Az igazgató magasabb vezetô beosz-
tású közalkalmazott, kinevezésére és megbízására, illetve
felmentésére és vezetôi megbízásának visszavonására − a
fôigazgató véleményének kikérésével − a 11. pontban fog-
laltak az irányadók. Az igazgató a fôigazgató irányításá-
val, átruházott jogkörben látja el szervezeti egységének ve-
zetését. A gazdálkodással és a képviselettel kapcsolatos
jogokat, kötelezettségeket és felelôsséget, az átruházott jog-
körök felsorolását a Kutatóközpont Szervezeti és mûködési
szabályzata tartalmazza. Az igazgató kötelezettségvállalása
a Kutatóközpont jóváhagyott költségvetési elôirányzatán
belül az általa vezetett szervezeti egység részére jóváha-
gyott belsô költségvetés mértékéig terjedhet.

13. A Kutatóközpontnál foglalkoztatottak közalkalmazottak,
tekintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

14. A Kutatóközpont szervezeti, mûködési és vállalkozási te-
vékenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, ame-
lyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

15. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóközponttal vagyonhasználati szerzôdést köt, az
Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint.

16. A Kutatóközpont a használatában lévô tárgyi eszközökkel és
immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-
téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító ok-
irattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

17. A Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

18. A Kutatóközpontnál keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóközpont az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

19. A Kutatóközpont az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

20. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/8/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és fôtitkárá-
nak 8/1991. (A. É. 10.) MTA utasításával létrehozott KFKI
Atomenergia Kutatóintézet alapító okiratát a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötele-
zettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiá-
ról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel
összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak sze-
rint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atom-

energia Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóinté-
zet)

1.2. rövidített neve: MTA KFKI AEKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: KFKI Atomic Energy

Research Institute of the HungarianAcademy of Sci-
ences

1.4. székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29–33.

1.5. mûködési köre: országos
2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Tudományos Akadé-

mia
3. Az alapítás idôpontja: 1991. december 13.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a

feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. tör-
vényben foglaltaknak megfelelô alap- alkalma-
zott és fejlesztô kutatás a reaktorfizika, a fûtôe-
lemviselkedés, a termohidraulika, a magfúzió, a
sugárvédelem, a valósidejû információs és taná-
csadói rendszerek, a reaktorszimuláció, az atom-
erômûvek biztonságának determinisztikus és va-
lószínûségi elemzése, a nukleáris anyagok
szállításának és tárolásának biztonsági kérdései,
a súlyos reaktorbalesetek elemzése, a sugárkáro-
sodás, a törésmechanika, a reaktordiagnosztika,
a szivárgásdetektálás területén;

– alap-, alkalmazott és fejlesztô kutatás a megújuló
energiaforrások és a hidrogén hasznosítása, a ve-
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szélyes ipari berendezések biztonságának deter-
minisztikus és valószínûségi elemzése, a kör-
nyezetvédelem, a környezeti ellenôrzô rendsze-
rek, a kockázatelemzés, az analitikai kémia, a
fizikai kémia, az akusztikus emissziós módsze-
rek, a reaktor-elektronika, az ûrelektronika terü-
letén;

– a Budapesti Kutatóreaktor atomenergiáról szóló
törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelô
üzemeltetése, a hidegneutronforrás üzemeltetése,
a kutatóreaktor kutatási és egyéb felhasználásá-
nak hazai és nemzetközi szervezése, a Budapesti
Kutatóreaktor Mûszerközpont gesztori teendôi-
nek ellátása, a reaktor hasznosításával kapcsola-
tos mûszaki teendôk ellátása, alap- és alkalma-
zott kutatások végzése a neutronradiográfia, a
neutronfizikai mérések, az aktivációs analitika és
a radioaktív sugárzás biológiai hatásainak vizs-
gálata területén;

– a telephelyi katasztrófavédelem szervezése, az
országos katasztrófavédelem nukleáris baleset-
elhárítási tevékenységének szakmai meglapo-
zása, a telephelyi környezetellenôrzô rendszer
üzemeltetése, rendszeres fejlesztése;

– részvétel a graduális és posztgraduális szakem-
berképzésben;

– a használatában lévô akadémiai ingatlanok nyil-
vántartása;

– a Magyar Tudományos Akadémia csillebérci te-
lephelyén mûködô akadémiai kutatóintézetek
üzemeltetési, fenntartási (beleértve a felújítási és
karbantartási munkákat is) feladatai ellátása a te-
lephely ingatlan használati rendjében foglaltak
szerint;

– a használatában lévô sport-, szociális és egyéb
létesítmények, ingatlanok üzemeltetése;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
702012 Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, -

becslés
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.30 Kempingszolgáltatás
szakfeladat: 553000 Kempingszolgáltatás

62.01 Számítógépes programozás
szakfeladat: 620100 Számítógépes programozás

62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
szakfeladat: 620200 Információ-technológiai
szaktanácsadás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 Ingatlankezelés

szakfeladat: 683200 Ingatlankezelés
71.12 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás

szakfeladat: 711200 Mérnöki tevékenység,
mûszaki tanácsadás

71.20 Mûszaki vizsgálat, elemzés
szakfeladat: 712101 Mérôeszközök hitelesítése

712104 Bûnügyi, rendôrségi laboratóriumi vizsgála-
tok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett
mûszaki vizsgálat, elemzés

712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,

fejlesztés
szakfeladat: 721971 Mûszaki tudományi alapku-
tatás

721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés
721981 Fizikai alapkutatás
721982 Fizikai alkalmazott kutatás
721983 Fizikai kísérleti fejlesztés
81.10 Építményüzemeltetés

szakfeladat: 811000 Építményüzemeltetés
84.21 Külügyek

szakfeladat: 842151 Nemzetközi tudományos
együttmûködés

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

93.11 Sportlétesítmény mûködtetése
szakfeladat: 931102 Sportlétesítmények mûköd-
tetése és fejlesztése

93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, sza-
badidôs tevékenység
szakfeladat: 932918 Mindenféle máshova nem
sorolt szabadidôs szolgáltatás

9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
és vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevé-
kenység aránya az eredeti kiadási elôirányzatához
viszonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-
ot, a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem
haladhatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási te-
vékenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
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a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, ame-
lyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/9/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar TudományosAkadémia (a továbbiakban: MTA)
elnökének és fôtitkárának 8/1991. (A. É. 10.) MTA utasításá-
val létrehozott KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet
alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gaz-
dálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) be-
kezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szer-
kezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia KFKI Ré-

szecske- és Magfizikai Kutatóintézet (a továbbiak-
ban: Kutatóintézet)

1.2. rövidített neve: MTA KFKI RMKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: KFKI Research Institute

for Particle and Nuclear Physics of the Hungarian
Academy of Sciences

1.4. székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29–33.

1.5. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Tudományos Akadé-
mia

3. Az alapítás idôpontja: 1992. január 1.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– alapkutatás a következô területeken: részecske-
fizika, magfizika, plazmafizika, hûtött atomok fi-
zikája, ûrfizika, elméleti fizika, nukleáris szi-
lárdtest-fizika és nukleáris anyagtudomány,
fizika biológiai alkalmazásai, számítógépes ideg-
tudományi kutatások, környezetfizikai vizsgála-
tok;

– fejlesztési tevékenység a következô területeken:
lézertechnika, nukleáris analitika, plazma diag-
nosztika, ûrtechnika, gyors adatfeldolgozás,
spektroszkópia, speciális elektronikus mechani-
kai és információ-technológiai eszközök, szoft-
verfejlesztés;

– nagyberendezések üzemeltetése és fejlesztése:
ion-gyorsítók, ultravákuum-berendezések;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése:
a KFKI telephely számítástechnikai hálózatának
mûködtetése, fenntartása és fejlesztése, a Nem-
zeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Prog-
ram regionális központi feladatainak ellátása,
GRID rendszerû és más nagy kapacitású hálóza-
tok mûködtetése és fejlesztése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása

szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek
kiadása

58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
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szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység
szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység

62.01 Számítógépes programozás
szakfeladat: 620100 Számítógépes programozás

62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
szakfeladat: 620200 Információ-technológiai
szaktanácsadás

62.03 Számítógép-üzemeltetés
szakfeladat: 620300 Számítógép-üzemeltetés

62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
szakfeladat: 620900 Egyéb információ-techno-
lógiai szolgáltatás

63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
szakfeladat: 631100 Adatfeldolgozás, web-hosz-
ting szolgáltatás

63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szol-
gáltatás
szakfeladat: 639990 Máshova nem sorolt egyéb
információs szolgáltatás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

71.20 Mûszaki vizsgálat, elemzés
szakfeladat: 712201 Összetétel-, tisztaságvizs-
gálat, -elemzés

712202 Nemesfém vizsgálat
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
712204 Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizs-

gálata
712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,

fejlesztés
szakfeladat: 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
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-

nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749050 Máshova nem sorolt egyéb
szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

77.40 Immateriális javak kölcsönzése
szakfeladat: 774000 Immateriális javak köl-
csönzése

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854221 Alapképzés

854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
és vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevé-
kenység aránya az eredeti kiadási elôirányzatához
viszonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-
ot, a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem
haladhatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási te-
vékenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, ame-
lyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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Szám: E–660/10/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Konkoly Thege Miklós csillagász akadémikus által ala-
pított, majd az 1935. éviV. törvénnyel a Budapesti Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetemnek ajándékozott Magyar Csillag-
vizsgáló Intézet – amelyet a 10/1951. (I. 6.) M. T. számú
rendelet a Magyar TudományosAkadémia felügyelete alá he-
lyezett, és nevét a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára
2/1982. (A. K. 1.) MTA–F. számú utasításával Magyar Tu-
dományos Akadémia Csillagászati Kutatóintézete elneve-
zésre, 2002. január 1-jétôl Magyar Tudományos Akadémia
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetre változ-
tatta – alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5)
bekezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szer-
kezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia

Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet
(a továbbiakban: Kutatóintézet)

1.2. rövidített neve: MTA KTM CSKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Konkoly Thege Miklós

Astronomical Institute of the Hungarian Academy
of Sciences

1.4. székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 15–17.

1.5. telephelyei:
1.5.1. MTAKTMCSKI Napfizikai Obszervatóriuma

(Debreceni Egyetem Botanikuskertje, 4032 Deb-
recen, Egyetem tér 1.)

1.5.2. Piszkéstetôi Megfigyelô Állomás (3234 Up.
Galyatetô)

1.6. mûködési köre: országos
2. A Kutatóintézet alapítója: Konkoly Thege Miklós

2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos Aka-
démia

3. Az alapítás idôpontja: 1899. május 16.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.

9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:
A Kutatóintézet feladata – elsôsorban a megfigyelô
csillagászat területén –, hogy csillagászati alapkuta-
tásokat folytasson az univerzumban érvényesülô sa-
játos törvények feltárására és mind mélyebb megis-
merésére. Feladata továbbá, hogy elôsegítse a
csillagászat eredményeinek más tudományágakban
(fizika, földrajztudomány stb.) történô felhasználá-
sát, valamint felsôszintû oktatását, illetve támogassa
az egyetemeken folyó kutatómunkát. A Kutatóinté-
zet részt vesz a nemzetközi szakmai szervezetek
munkájában, valamint nemzetközi megállapodások
által meghatározott tudományos feladatok megoldá-
sában. Az alaptevékenységgel azonos kiegészítô te-
vékenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
72.19. Egyéb természettudományi, mûszaki ku-
tatás, fejlesztés
szakfeladat: 721981 Fizikai alapkutatás

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854221 Alapképzés

854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés

9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak,
tekintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kise-
gítô tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti
számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó ren-
delkezéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartal-
mazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.
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14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/11/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának
2.173/1956. (X. 3.) számú határozatával létesített Mûszaki Fi-
zikai Kutató Intézet, amelynek nevét a Magyar Tudományos
Akadémia 1997. évi májusi közgyûlésének 2.1.2 számú hatá-
rozata Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és
Anyagtudományi Kutatóintézet elnevezésre változtatta, ala-
pító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdál-
kodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) be-
kezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szer-
kezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Mûszaki Fi-

zikai és Anyagtudo- mányi Kutatóintézet (a továb-
biakban: Kutatóintézet)

1.2. rövidített neve: MTA MFA
1.3. angol nyelvû megnevezése: Research Institute for

Technical Physics and Materials Science, Hungar-
ian Academy of Sciences

1.4. székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós
út 29–33.

1.5. mûködési köre: országos
2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Népköztársaság Mi-

nisztertanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia

3. Az alapítás idôpontja: 1956. október 3.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– alap és alkalmazott kutatás valamint kísérleti fej-
lesztés végzése az anyagtudomány és nanotech-
nológia, a mûszaki fizika területén, elôírt szer-
kezetû és funkciójú anyagok és eszközök
létrehozása, alkalmazása, valamint a kapcsolódó
eljárások tudományos alapjainak feltárása érde-
kében;

– szakemberképzés és szaktanácsadás, a magyar
tudomány nemzetközi képviselete a mûvelt terü-
leteken;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
71.20 Mûszaki vizsgálat, elemzés

szakfeladat: 712201 Összetétel-, tisztaságvizs-
gálat, -elemzés

712202 Nemesfém vizsgálat
712203 Fizikai tulajdonság-vizsgálat
712204 Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizs-

gálata
712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,

fejlesztés
szakfeladat: 721951 Kémiai alapkutatás

721952 Kémiai alkalmazott kutatás
721953 Kémiai kísérleti fejlesztés

szakfeladat: 721971 Mûszaki tudományi alapku-
tatás

721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés

szakfeladat: 721981 Fizikai alapkutatás
721982 Fizikai alkalmazott kutatás
721983 Fizikai kísérleti fejlesztés
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74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-
nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749040 K+F tevékenységhez kap-
csolódó innováció

749050 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudo-
mányos mûszaki tevékenység

77.40 Immateriális javak kölcsönzése
szakfeladat: 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz
kölcsönzés

774000 Immateriális javak kölcsönzése.
85.60 Oktatást kiegészítô tevékenység

szakfeladat: 856099 Egyéb oktatást kiegészítô te-
vékenység

9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
és vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevé-
kenység aránya az eredeti kiadási elôirányzatához
viszonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-
ot, a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem
haladhatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási te-
vékenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, ame-
lyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek

megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/12/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMinisztertanács 155/1950. (VI. 3.) M. T. számú rendele-
tével létesített Alkalmazott Matematikai Intézet, amelynek
neve a Magyar Tudományos Akadémia elnökének
14/1955. MTA. (A. K. 16.) számú utasítása alapján Magyar
Tudományos Akadémia Matematikai Kutatóintézetre, 1999.
július 1-jétôl a Magyar TudományosAkadémia elnökének az
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (a továbbiakban: AKT)
javaslata alapján hozott döntése szerint Magyar Tudományos
Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetre válto-
zott, alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5)
bekezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szer-
kezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd

Matematikai Kutató intézet (a továbbiakban: Kuta-
tóintézet)

1.2. rövidített neve: MTA RAMKI; Rényi Intézet
1.3. angol nyelvû megnevezése:Alfréd Rényi Institute of

Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 13–15.
1.5. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1950. június 3.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.
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9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

tervszerû alapkutatások folytatása a matematika és
alkalmazásai különbözô területein, összpontosítva
olyan elméleti vizsgálatokra, amelyek egyfelôl a ma-
tematika belsô fejlôdése, másrészt a matematikának
más tudományokban és a társadalmi gyakorlatban
való hatékony alkalmazása szempontjából jelentô-
sek; a matematika oktatásának és a különbözô szintû
matematikai szakemberek képzésének aktív támo-
gatása, közremûködés más intézményeknél dolgozó
matematikusok tudományos továbbképzésében, a
matematikai kultúra általános fejlesztésében. Or-
szágos matematikai szakkönyvtár mûködtetése. Az
alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevékenység
végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
803119 Egyetemi oktatás

9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek
tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

szakfeladat: 721111 Egészségügyi biotechnoló-
giai alapkutatás

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721911 Matematikai alapkutatás,

721912 Matematikai alkalmazott kutatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

szakfeladat: 910123 Könyvtári szolgáltatások
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854222 Mesterképzés,
854223 Doktori képzés,
854239 Felsôoktatás-fejlesztés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855932 Iskolarendszeren kívüli
szakmai oktatás

855937 Máshova nem sorolt egyéb felnôttoktatás
9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô

tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:

Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô
tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet az AKT hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/13/20

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárának 11/1972.
(A. K. 15.) MTA–F. számú utasítása alapján azAutomatizálási
Kutatóintézet és a Számítástechnikai Központ egyesítésével
létrejött Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai
és Automatizálási Kutatóintézet alapító okiratát a költségve-
tési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kö-
telezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadé-
miáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel
összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak sze-
rint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
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1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Számítás-
technikai és Automatizálási Kutatóintézet (a továb-
biakban: Kutatóintézet)

1.2. rövidített neve: MTA SZTAKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Computer andAutoma-

tion Research Institute of the Hungarian Academy
of Sciences

1.4. székhelye: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
1.5. telephelyei: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 17.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18–22. 1111 Buda-
pest, Budafoki út 31.

1.6. mûködési köre: országos
2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Tudományos Akadé-

mia
3. Az alapítás idôpontja: 1973. január 1.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– alap és alkalmazott kutatási tevékenység, kísér-
leti fejlesztés az informatika, az információ-tech-
nológia és a számítástechnika-alkalmazás terü-
letén;

– kutatáshoz és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó
egyedi hardver- és szoftvertermékek, rendszerek
(prototípusok) létrehozása;

– graduális és posztgraduális szakemberképzés;
– szakmai, tervezési tanácsadás;
– országos gyûjtôkörû, nyilvános szakkönyvtár

fenntartása és mûködtetése;
– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-

kenység végzése.
9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a

2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,

fejlesztés
szakfeladat: 721911 Matematikai alapkutatás

721912 Matematikai alkalmazott kutatás

721913 Matematikai kísérleti fejlesztés
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

szakfeladat: 910123 Könyvtári szolgáltatások
9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô

és vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevé-
kenység aránya az eredeti kiadási elôirányzatához
viszonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-
ot, a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem
haladhatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási te-
vékenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, ame-
lyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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Szám: E–660/14/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének és fôtitkárá-
nak 8/1991. (A. É. 10.) MTA utasításával alapított KFKI Szi-
lárdtestfizikai Kutató Intézet, amelynek nevét a Magyar Tu-
dományos Akadémia 1997. évi májusi közgyûlésének 2.1.1
számú határozata Magyar Tudományos Akadémia Szilárd-
testfizikai és Optikai Kutatóintézet elnevezésre változtatta,
alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gaz-
dálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) be-
kezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szer-
kezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfi-

zikai és Optikai Kuta- tóintézet (a továbbiakban: Ku-
tatóintézet)

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

1.4. székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós
út 29–33.

1.5. mûködési köre: országos
2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Tudományos Akadé-

mia
3. Az alapítás idôpontja: 1992. január 1.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– alapkutatások végzése az elméleti és kísérleti szi-
lárdtestfizika, ezen belül a kondenzált anyagok
fizikája, a vékonyrétegek és felületek fizikája te-
rületén, továbbá az elméleti és kísérleti optika,
ezen belül az optikai kristályok fizikája, a kvan-
tumoptika és lézerfizika egyes területein;

– alkalmazott kutatások végzése, ezen belül az új
anyagok elôállítása, minôsítése és vizsgálata, új
anyagvizsgáló módszerek fejlesztése, új optikai
kristályok és vékonyréteg eszközök elôállítása és

alkalmazása, valamint a lézerek fejlesztése és al-
kalmazása területén;

– alaptevékenységhez illeszkedô új metodikák fej-
lesztése;

– graduális és posztgraduális szakemberképzés;
– szakmai tanácsadás és speciális mérési feladatok

ellátása;
– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-

kenység végzése:
kutatási-fejlesztési munkák végzése, szolgáltatá-
sok teljesítése, kísérleti termékek és berendezé-
sek elôállítása külsô megbízókkal kötött írásbeli
szerzôdések alapján,
konferenciák, iskolák és egyéb rendezvények
szervezése,
eseti bérbeadási feladatok ellátása,
a Magyar Tudományos Akadémia csillebérci te-
lephelyén mûködô akadémiai kutatóintézetek
közös szakkönyvtárának mûködtetése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
20.11 Ipari gáz gyártása

szakfeladat: 201000 Vegyi alapanyag gyártása
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány ki-

adása
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

71.20 Mûszaki vizsgálat, elemzés
szakfeladat: 712201 Összetétel-, tisztaságvizs-
gálat, -elemzés

712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
712204 Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizs-

gálata
712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés
71.12 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás

szakfeladat: 711200 Mérnöki tevékenység,
mûszaki tanácsadás

72.11 Biotechnológiai, kutatás, fejlesztés
szakfeladat: 721111 Egészségügyi biotechnoló-
giai alapkutatás

721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott
kutatás

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fej-
lesztés

721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkuta-
tás

721122 Környezeti,ipari biotechnológiai alkalmazott
kutatás
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721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti
fejlesztés

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721921 Orvostudományi alapkuta-
tás

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
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
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-

nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749040 K + F tevékenységekhez
kapcsolódó innováció

749050 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudo-
mányos, mûszaki tevékenység

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítô üzleti
szolgáltatás
szakfeladat: 829000 Egyéb kiegészítô gazdasági
tevékenység

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854223 Doktori képzés

85.59 Máshová nem sorolt egyéb oktatás
szakfeladat: 856099 Egyéb oktatást kiegészítô te-
vékenység

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése,
védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások
9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô

tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató

irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô
tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/15/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Minisztertanács 4.272/1949. (X. 5.) M. T. rendeletének
felhatalmazása alapján a 15.034/1949. (XI. 26.) F. M. rende-
lettel létesített és az 500/11/1953. M. T. számú határozattal a
Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezett Ál-
lategészségügyi Kutató Intézet – amelynek a nevét a Magyar
TudományosAkadémia fôtitkára 9/1976. (A. K. 13.) MTA-F.
számú utasítása Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-
tudományi Kutatóintézet elnevezésre változtatta – alapító ok-
iratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásá-
ról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében
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meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tu-
dományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva
az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Állatorvos-

tudományi Kutatóintézete (a továbbiakban: Kutató-
intézet)

1.2. rövidített neve: MTA ÁOTKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Veterinary Medical Re-

search Institute, Hungarian Academy of Sciences
1.4. rövidített angol neve: VMRI
1.5. székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 21.
1.6. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Köztársaság Minisz-
tertanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1949. október 5.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet önálló jogi személy, hozzá önállóan

mûködô közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv
nem tartozik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– a Kutatóintézet tudományos feladata a háziálla-
tok és halak baktériumos, vírusos és parazitás be-
tegségeinek tanulmányozása;

– a fertôzô és parazitás állatbetegségek elleni vé-
dekezést és élelmiszerbiztonságot szolgáló diag-
nosztikai és vakcinázási módszerek tökéletesí-
tése, ezzel kapcsolatos környezetvédelmi,
molekuláris-biológiai, biotechnológiai, immu-
nológiai és kórtani kutatások végzése;

– a Kutatóintézet feladatát képezi ezen kívül a tu-
dományos eredmények továbbadása, azok gya-
korlati alkalmazásának kidolgozása, részvétel
fertôzô és parazitás betegségek elleni országos
védekezési programokban, a graduális és a
posztgraduális képzésben, doktori programok
vezetése;

– tudományos konferenciák rendezése, nemzetközi
kapcsolatok fejlesztése, valamint a tudományte-
rület népszerûsítése és az eredmények gyakorlati
bevezetésének elôsegítése;

– mindezen alaptevékenység végsô soron az állat-
betegségek és zoonózisok elleni védekezési és
diagnosztikai módszerek tudományos tökélete-

sítését szolgálják, a mindenkori nemzetgazdasági
és környezetvédelmi igények figyelembevételé-
vel;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása

szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek
kiadása

58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szol-
gáltatás
szakfeladat: 639990 Máshova nem sorolt egyéb
információs szolgáltatás

72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
szakfeladat: 721131 Mezôgazdasági biotechno-
lógiai alapkutatás

721132 Mezôgazdasági biotechnológiai alkalmazott
kutatás

721133 Mezôgazdasági biotechnológiai kísérleti fej-
lesztés

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721931 Agrártudományi alapkuta-
tás

721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés
721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-

nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749050 Máshova nem sorolt egyéb
szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység

75.00 Állat-egészségügyi ellátás
szakfeladat: 750000 Állat-egészségügyi ellátás

77.40 Immateriális javak kölcsönzése
szakfeladat: 774000 Immateriális javak köl-
csönzése

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

85.32 Szakmai középfokú oktatás
szakfeladat: 853214 Szakképesítés megszerzé-
sére felkészítô szakmai elméleti felnôttoktatás

85.42 Felsôfokú oktatás
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szakfeladat: 854212 Szakirányú továbbképzés
854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
854224 Kifutó rendszerben fôiskolai képzés
854225 Kifutó rendszerben egyetemi képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

910123 Könyvtári szolgáltatások
9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô

tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kise-
gítô tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti
számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó ren-
delkezéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartal-
mazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-

tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E– 660/16/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

Az intézetet a vallás- és közoktatásügyi miniszter 735/1926.
V. K. M. (III. 13.) számú rendeletével alapította Magyar Bio-
lógiai Kutatóintézet néven, 1926-ban. A 17.300/1936.
V. K. M. rendelettel létesült és a Minisztertanács
10/1951. (I. 6.) M. T. rendeletével a Magyar Tudományos
Akadémia felügyelete alá helyezett Tihanyi Biológiai Kutató
Intézet, amelynek nevét a Magyar TudományosAkadémia fô-
titkára 8/1982. (A. K. 2.) MTA–F. számú utasításával Magyar
TudományosAkadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézetre
változtatta, alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásá-
ról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.)
44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség végre-
hajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egy-
séges szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémia Balatoni Lim-

nológiai Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóinté-
zet)

1.2. rövidített neve: MTA BLKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Balaton Limnological

Research Institute of the HungarianAcademy of Sci-
ences

1.4. székhelye: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
1.5. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos Aka-

démia
3. Az alapítás idôpontja: 1926. március 13.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet önálló jogi személy, hozzá önállóan

mûködô közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv
nem tartozik.
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9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

A Balaton élôvilágával összefüggô biológiai kutatá-
sok, a balatoni anyagforgalommal kapcsolatos táp-
lálkozás-biológiai és produkció-biológiai kutatások,
a balatoni szervezetek életfolyamatainak tanulmá-
nyozása, különös tekintettel a környezeti tényezôk
hatására, összehasonlító élettani/neurobiológiai ku-
tatások, lehetôség szerinti részvétel a graduális és
posztgraduális képzésben. Az alaptevékenységgel
azonos kiegészítô tevékenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

szakfeladat: 721121 Környezeti, ipari biotech-
nológiai alapkutatás

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721941 Biológiai alapkutatás

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854221 Alapképzés

854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôtt oktatás

9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
és vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevé-
kenység aránya az eredeti kiadási elôirányzatához
viszonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-
ot, a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem
haladhatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási te-
vékenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-

ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, ame-
lyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/17/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Minisztertanács 1952. február 22-én kelt hozzájárulásá-
val létesített Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Or-
vostudományi Kutatóintézet – amelybe beolvasztották a
129/1950. (V. 3.) M. T. rendelettel korábban létrehozott Ma-
gyar TudományosAkadémia Biokémiai Intézetet – alapító ok-
iratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásá-
ról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében
meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tu-
dományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva
az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Or-

vostudományi Kutatóintézet (a továbbiakban: Kuta-
tóintézet)

1.2. rövidített neve: MTA KOKI
1.3. angol nyelvû megnevezése

teljes név: Institute of Experimental Medicine Hun-
garian Academy of Sciences
rövidített név: IEM–HAS

1.4. székhelye: 1083 Budapest, Szigony u. 43.

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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1.5. mûködési köre: országos
2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Népköztársaság Mi-

nisztertanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1952. február 8.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– alapkutatás az idegtudományok területén, azzal
a céllal, hogy egyes törvényszerûségek feltárá-
sával, illetôleg feltárásukhoz való hozzájárulással
elôsegítse az ember egészségének megóvását,
betegségeinek eredményes gyógyítását;

– a korszerû kutatás módjának, módszertanának
fejlesztése a mûvelt tudományterületeken (elmé-
let, módszertan, klinikai gyakorlat és gyógyszer-
kutatás);

– részvétel a posztgraduális képzésben és a tudo-
mányos ismeretek terjesztésében;

– hazai és külföldi együttmûködés keretében kuta-
tási lehetôség biztosítása az orvostudomány te-
rületén az idegrendszerrel foglalkozók számára;

– speciális készítmények, anyagok, állatok stb. ér-
tékesítése az alaptevékenység ellátásának érde-
kében;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

szakfeladat: 721111 Egészségügyi biotechnoló-
giai alapkutatás

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721921 Orvostudományi alapkuta-
tás

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854211 Felsôfokú szakképzés

854212 Szakirányú továbbképzés
854223 Doktori képzés

9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
és vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevé-
kenység aránya az eredeti kiadási elôirányzatához
viszonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-
ot, a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem
haladhatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási te-
vékenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy
jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kia-
dott akadémiai engedélyben részletezett módon gazdál-
kodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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Szám: E– 660/18/200

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Kormány 4.008/1949. (91) Korm. rendeletének felhatal-
mazása alapján a földmûvelésügyi miniszter 8.062/8/1949.
F. M. számú rendeletével létesített Agrobiológiai Intézet és a
4.268/1949. (208) M. T. számú rendelettel létrehozott Nö-
vénytermesztési és Növénynemesítési Kutató Intézet egyesí-
tésével, a 16.124/1950. (X. 3.) F. M. rendelettel létesített Nö-
vénytermelési Kutató Intézet, amelyet a Minisztertanács
500/11/1953. M. T. számú határozatával a Magyar Tudomá-
nyosAkadémia felügyelete alá helyezett, és a késôbbiekben a
Mezôgazdasági Kutatóintézet nevet kapta, alapító okiratát a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében megha-
tározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendel-
kezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az
alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Mezôgazda-

sági Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóintézet)
1.2. rövidített neve: MTA MGKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Agricultural Research

Institute of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
1.5. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Köztársaság Kormá-
nya
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1949. szeptember 29.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége: a

Kutatóintézet a mezôgazdasági növények genetikai,
szaporodásbiológiai, biotechnológiai, biokémiai, fi-
ziológiai, nemesítési, növénytermesztési kutatásával
és agroökológiai kutatásokkal foglalkozik, az alapító
okiratban meghatározottakkal összhangban. Az alap-
tevékenységgel azonos kiegészítô tevékenység vég-
zése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
32.99 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari te-

vékenység
szakfeladat: 329000 Egyéb máshova nem sorolt
feldolgozóipari tevékenység

58.11 Könyvkiadás
szakfeladat: 581100 Könyvkiadás

58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása
szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek
kiadása

58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
szakfeladat: 721131 Mezôgazdasági biotechno-
lógiai alapkutatás

721132 Mezôgazdasági biotechnológiai alkalmazott
kutatás

721133 Mezôgazdasági biotechnológiai kísérleti fej-
lesztés

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721931 Agrártudományi alapkuta-
tás

721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés
721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854223 Doktori képzés
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

910123 Könyvtári szolgáltatások
91.02 Múzeumi tevékenység

szakfeladat: 910203 Múzeumi kiállítási tevé-
kenység

910204 Múzeumi közmûvelôdési, közönségkapcso-
lati tevékenység

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványos-
ság mûködtetése
szakfeladat: 910301 Történelmi hely, építmény,
egyéb látványosság mûködtetése

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványos-
ság megóvása

9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
és vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevé-
kenység aránya az eredeti kiadási elôirányzatához
viszonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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ot, a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem
haladhatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási te-
vékenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, ame-
lyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/19/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A földmûvelésügyi miniszter 49.000/1932. F. M. számú
rendeletével megalapított, a mezôgazdasági és élelmezésügyi
miniszter 12/1981. (MÉM. É. 30.) MÉM utasításával átadott
és a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára 7/1982.

(A. K. 2.) MTA–F. utasításával átvett Növényvédelmi Kutató
Intézet alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5)
bekezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szer-
kezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Növényvé-

delmi Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóintézet)
1.2. rövidített neve: MTA NKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Plant Protection Insti-

tute of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
1.5. telephelye: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-

30.
1.6. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: földmûvelésügyi miniszter
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1932. december 31.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– alapkutatások végzése a növénykórtan, rovartan,
gyomirtás és peszticidkémia területén,

– módszertani segítség nyújtása a növényvédelmi
alkalmazott kutatásokhoz és fejlesztô munkák-
hoz, illetve ökológiai és környezetvédelmi kuta-
tásokhoz,

– részvétel a szakemberképzésben és továbbkép-
zésben,

− az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
szakfeladat: 721121 Környezeti, ipari biotech-
nológiai alapkutatás

721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalma-
zott kutatás

721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti
fejlesztés

721131 Mezôgazdasági biotechnológiai alapkutatás
721132 Mezôgazdasági biotechnológiai alkalmazott

kutatás
721133 Mezôgazdasági biotechnológiai kísérleti fej-

lesztés
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,

fejlesztés
szakfeladat: 721931 Agrártudományi alapkuta-
tás

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
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
854224 Kifutó rendszerben fôiskolai képzés
854225 Kifutó rendszerben egyetemi képzés

9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô
tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-

pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/20/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMinisztertanács 4047/1951. (XI. 27.) M. T. határozatával
létesített Botanikai Kutatóintézet, amelynek nevét a Magyar
TudományosAkadémia fôtitkárának 3/1984. (A. K. 4.) MTA–
F. számú utasítása Magyar TudományosAkadémia Ökológiai
és Botanikai Kutatóintézet elnevezésre változtatta, alapító ok-
iratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásá-
ról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében
meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tu-
dományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva
az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és

Botanikai Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóin-
tézet)

1.2. rövidített neve: MTA ÖBKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute of Ecology and

Botany of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.
1.5. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1952. január 1.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

− a terresztris ökológia és a botanika egyes terüle-
tein az alap- és alkalmazott kutatások nemzet-
közi szintû mûvelése;

− a folyóvizek, elsôsorban a Duna hidrobiológiai
kutatása és nemzetközi szervezetekben való kép-
viselete;

− hazánk élôvilágával kapcsolatos és a fenti tudo-
mányterületekre esô, a nemzeti tudomány részét
képezô ismeretanyag feltárása, gondozása, fej-
lesztése és közkinccsé tétele;

− a Botanikus kert – mint nemzeti vagyon – gyûjte-
ményeinek fenntartása és fejlesztése;

− részvétel a szakemberképzésben, a tudományos
továbbképzésben és a nemzeti kulturális és ter-
mészetvédelmi tudat formálásában;

− az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
923424 Védett természeti értékek gondozása, bemu-

tatása
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,

fejlesztés
szakfeladat: 721941 Biológiai alapkutatás

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület
mûködtetése
szakfeladat: 910421 Védett természeti területek
és természeti értékek bemutatása

9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô
tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szüksége

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E-660/21/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárának 1/1971.
MTA–F. (A. K. 1.) számú utasításával létesített Magyar Tu-
dományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ alapító ok-
iratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásá-
ról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében
meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tu-
dományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),

A_Ertesito_2tord:A_Ertesito_2tord  11/17/09  11:02 AM  Page 297



az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva
az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bio-

lógiai Központ (a továbbiakban: Kutatóközpont)
1.2. rövidített neve: MTA SZBK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Biological Research

Center of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 6726 Szeged, Temesvári körút 62.
1.5. mûködési köre: országos

2. A Kutatóközpont alapítója: Magyar Tudományos Akadé-
mia

3. Az alapítás idôpontja: 1971. január 1.
4. A Kutatóközpont irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóközpont besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóközpont besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóközpont szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóközpont több kutatóintézetet magába foglaló jogi

személy, saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gaz-
dálkodási jogköre és felelôssége van. A Kutatóközpont
látja el a szervezeti egységeinek pénzügyi és számviteli
feladatait, továbbá üzemeltetését, hozzá önállóan
mûködô közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv
nem tartozik.

9. Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint a Kutatóközpont
szervezeti egységeit alkotó kutatóintézetek, jogi személyi-
ségû szervezeti egységek (a továbbiakban együtt: szerve-
zeti egységek) megnevezése és székhelye:
9.1. Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai

Központ
Biofizikai Intézet (6726 Szeged, Temesvári körút
62.)

9.2. Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai
Központ
Biokémiai Intézet (6726 Szeged, Temesvári körút
62.)

9.3. Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai
Központ
Genetikai Intézet (6726 Szeged, Temesvári körút
62.)

9.4. Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai
Központ
Növénybiológiai Intézet (6726 Szeged, Temesvári
körút 62.)

10. A Kutatóközpont az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli
a feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
10.1. A Kutatóközpont és a szervezeti egységek alap- és

kiegészítô tevékenysége:
– természettudományi alapkutatások végzése és kí-

sérleti fejlesztés a biológiai tudományok egyes
területein (biofizika, biokémia, enzimológia, ge-
netika és növénybiológia);

– szervezett kutatóképzés, részvétel a felsôfokú
oktatásban és továbbképzésben;

– az elért tudományos eredmények hasznosításá-
nak kezdeményezése és elôsegítése;

– alaptevékenységgel összefüggô tudományos ren-
dezvények szervezése és megvalósítása;

– hazai és nemzetközi rendezvények szervezése és
megvalósítása;

– kutatási infrastruktúra üzemeltetése;
– szakirodalmi ellátás, sokszorosítás;
– kutatási eszközök, anyagok bel- és külföldi be-

szerzése, alaptevékenység ellátásához;
– a kutatási eszközök mûködôképességének fenn-

tartása (javítás, fenntartás, kutatási anyagok és
eszközök elôállítása);

– személy- és áruszállítás, szállás biztosítása az
alaptevékenység ellátásával összefüggésben;

– részvétel a hazai és nemzetközi tudományos élet-
ben és szervezetekben;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

10.2. A Kutatóközpont alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
10.3. A Kutatóközpont alap- és kiegészítô tevékenységei-

nek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása
a TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

szakfeladat: 559099 Egyéb máshová nem sorolt
szálláshely szolgáltatás

56.29 Egyéb vendéglátás
szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721941 Biológiai alapkutatás

721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-

nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749040 K+F tevékenységhez kap-
csolódó innováció

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854223 Doktori képzés

10.4. A Kutatóközpont alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
és vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevé-
kenység aránya az eredeti kiadási elôirányzatához
viszonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 20%-
ot, a vállalkozási tevékenység esetében 20%-ot nem
haladhatja meg.

11. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóközpont egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét
magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként a fôigaz-
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gató irányítja. A fôigazgatót az Európai Unió ajánlásai-
nak megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – leg-
feljebb öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a to-
vábbiakban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg),
illetve menti fel (vonja vissza megbízását).

12. A Kutatóközpont szervezeti egységének képviseletére
annak igazgatója jogosult. Az igazgató magasabb vezetô
beosztású közalkalmazott, kinevezésére és megbízására,
illetve felmentésére és vezetôi megbízásának visszavoná-
sára − a fôigazgató véleményének kikérésével − a 11.
pontban foglaltak az irányadók. Az igazgató a fôigazgató
irányításával, átruházott jogkörben látja el szervezeti egy-
ségének vezetését. A gazdálkodással és a képviselettel
kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket és felelôsséget, az
átruházott jogkörök felsorolását a Kutatóközpont Szerve-
zeti és mûködési szabályzata tartalmazza. Kötelezettség-
vállalása a Kutatóközpont jóváhagyott költségvetési el-
ôirányzatán belül az általa vezetett szervezeti egység
részére jóváhagyott belsô költségvetés mértékéig terjed-
het.

13. A Kutatóközpontnál foglalkoztatottak közalkalmazottak,
tekintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

14. A Kutatóközpont szervezeti, mûködési és vállalkozási te-
vékenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, ame-
lyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

15. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóközponttal vagyonhasználati szerzôdést köt, az
Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint.

16. A Kutatóközpont a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

17. A Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

18. A Kutatóközpontnál keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóközpont az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

19. A Kutatóközpont az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

20. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/22/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárának
1/1971. MTA–F. (A. K. 1.) számú utasításával létesített Ma-
gyar TudományosAkadémia Szegedi Biológiai Központ szer-
vezetében mûködô, a Magyar Tudományos Akadémia fôtit-
kárának 2/1978. (A. K. 5.) MTA–F. számú utasításával
létesített Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai
Központ Enzimológiai Intézet alapító okiratát a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott köte-
lezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiá-
ról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel
összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak sze-
rint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia

Szegedi Biológiai Központ, Enzimológiai Intézet
(a továbbiakban: Intézet)

1.2. angol nyelvû megnevezése: Institute of Enzymo-
logy Biological Research Center of the Hungarian
Academy of Sciences

1.3. székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 29–31.
1.4. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1978. október 1.
4. Az Intézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 721900
8. Az Intézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az Intézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-

adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

természettudományi alapkutatások végzése és kísér-
leti fejlesztés a biológiai tudományok egyes terüle-
tein (biofizika, biokémia, enzimológia, genetika és
molekuláris biológia);
szervezett kutatóképzés, részvétel a felsôfokú okta-
tásban és továbbképzésben, az elért tudományos
eredmények hasznosításának kezdeményezése és el-
ôsegítése, alaptevékenységgel összefüggô tudomá-
nyos rendezvények szervezése és megvalósítása;
szakirodalmi ellátás, sokszorosítás;
kutatási eszközök, anyagok bel- és külföldi beszer-
zése, alaptevékenység ellátásához;

2009. november 13. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 299

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük

A_Ertesito_2tord:A_Ertesito_2tord  11/17/09  11:02 AM  Page 299



az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevékeny-
ség végzése.

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-

kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,

fejlesztés
szakfeladat: 721941 Biológiai alapkutatás

721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

szakfeladat: 721111 Egészségügyi biotechnoló-
giai alapkutatás

721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott
kutatás

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fej-
lesztés

721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkuta-
tás

721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalma-
zott kutatás

9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô és vál-
lalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenység
aránya az eredeti kiadási elôirányzatához viszonyí-
tottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-ot, a vál-
lalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem halad-
hatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az In-
tézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekin-
tetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékeny-
ségének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevékenységek
körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô és
külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szerve-
zeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet azAka-
démiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító

okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. Az Intézet az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfe-
lelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapír-
jaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/23/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Kormány 4.044/1949. (108) Korm. számú rendeletének
felhatalmazása alapján a földmûvelésügyi miniszter
8.062/1949. (136) F. M. rendeletével létesített Agrokémiai In-
tézet, amely a 28/1955. (Mg. É. 12.) F. M. utasítással a Ma-
gyar Tudományos Akadémia felügyelete alá került és nevét a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke 7/1957. MTA
(A. K. 18–19.) utasításával MTAAgrokémiai Kutató Intézet,
majd a 8/1959. MTA (A. K. 21–22.) utasításával Magyar Tu-
dományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
elnevezésre változtatta, alapító okiratát a költségvetési szer-
vek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tör-
vény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötele-
zettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiáról
szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel össz-
hangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint
adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és

Agrokémiai Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutató-
intézet)

1.2. rövidített neve: MTA TAKI
1.3. angol nyelvû megnevezése

teljes név: Research Institute for Soil Sciences and
Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy
of Sciences
rövidített név: RISSAC

1.4. székhelye: 1022 Budapest, Herman Ottó u. 15.
1.5. mûködési köre: országos
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2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Köztársaság Kormá-
nya
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1949. június 28.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 721900
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:
A Kutatóintézet talajtani, agrokémiai, talajbiológiai és ta-

lajbiokémiai alapkutatásokat végez, részt vesz a ta-
lajtannal, agrokémiával és környezetvédelemmel
kapcsolatos fejlesztésekben, az elnyert nemzetközi
pályázatok teljesítése érdekében talajtani, agroké-
miai és talajbiológiai kutatásokat végez, a talajtan-
agrokémia-talajbiológia területén oktatási és isme-
retterjesztési tevékenységet folytat, a kísérleti
telepeken folytatott talajtani, agrokémiai és talajbio-
lógiai kutatások céljára termelési, és az alaptevé-
kenységgel azonos kiegészítô tevékenységet végez.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

szakfeladat: 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci
kiskereskedelem

49.41 Közúti áruszállítás
szakfeladat: 494100 Közúti áruszállítás

58.11 Könyvkiadás
szakfeladat: 581100 Könyvkiadás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721931 Agrártudományi alapkuta-
tás

721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
721961 Földtudományi alapkutatás
721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
854224 Kifutó rendszerben fôiskolai képzés
854225 Kifutó rendszerben egyetemi képzés
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése,
védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások
9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô

és vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevé-
kenység aránya az eredeti kiadási elôirányzatához
viszonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-
ot, a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem
haladhatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti, mûködési és vállalkozási te-
vékenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, ame-
lyet az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
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zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/24/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMagyar TudományosAkadémia 2000. november 3-i köz-
gyûlésének 5.2. számú határozatával létesített Etnikai-nem-
zeti Kisebbségkutató Intézet alapító okiratát a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötele-
zettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiá-
ról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), valamint az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva
az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve:MagyarTudományosAkadémia Etnikai-nemzeti

Kisebbségkutató Intézete (a továbbiakban: Intézet)
1.2. rövidített neve: MTA Kisebbségkutató Intézet
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute for Ethnic and

National Minority Studies of the Hungarian Acad-
emy of Sciences

1.4. székhelye: 1014 Budapest, Országház utca 30.
1.5. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 2001. január 1.
4. Az Intézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 722000
8. A Kutatóintézet, mint önállóan mûködô közszolgáltató

köztestületi költségvetési szerv, jogi személy, elsôsorban
szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, ame-
lyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal
és felelôsséggel bír. A Kutatóintézet pénzügyi-gazdasági
feladatait ellátó, önállóan mûködô és gazdálkodó köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv
8.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Társadalom-

kutató Központ

8.2. székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.
9. Az Intézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-

adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

Fô feladata a magyarországi és kelet-közép-
európai etnikai kisebbségek helyzetének feltárása, a
mai kisebbségi konfliktusok kezelésére alternatívák
kidolgozása, ezen konfliktusok történeti elôzménye-
inek, mûvelôdési, gazdasági eredetének tanulmá-
nyozása, mind a határokon túli magyar kisebbségek,
mind a magyarországi nem magyar népek helyzeté-
nek tanulmányozása. Kiemelt helyen foglalkozik az
Intézet az európai, illetve magyarországi romák
helyzetével, a közép-európai és magyarországi zsi-
dóság kutatásához szükséges judaisztikai (nyelvi, fi-
lológiai) alapkutatásokkal. Az Intézet a tudományos
kutatások mellett összefogója az akadémiai tudo-
mányos közép-európai kisebbségi programoknak.
Az Intézet célja az európai kisebbségpolitikai kuta-
tások elôsegítése, valamint egy új kisebbségpolitikai
normarendszer kidolgozása.
Alaptevékenységi körébe tartozik a Magyar Tudo-
mányosAkadémia kiemelt társadalomtudományi ku-
tatási feladataiban a várbeli köztestületi költségve-
tési szervként mûködô, jogi és diszciplináris
önállóságukat megôrzô társadalomtudományi kuta-
tóintézetek interdiszciplináris vállalásainak segítése,
illetve az azokban való együttmûködés. Az alapte-
vékenységgel azonos kiegészítô tevékenység végzése.

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és

kísérleti fejlesztés
9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-

kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

szakfeladat: 631100 Adatfeldolgozás, web-hosz-
ting szolgáltatás

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-
lesztés
szakfeladat: 722011 Gazdaságtudományi alap-
kutatás

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
85.42 Felsôfokú oktatás
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szakfeladat: 854213 Felsôfokú végzettségi szintet
nem biztosító egyéb képzés

854235 Doktorandusz ösztöndíjak
9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô tevé-

kenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának 30%-át
nem haladhatja meg.

9.5. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az In-

tézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján –legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Intézet saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik,
az irányító szerv kijelölése alapján az Intézetnek az ál-
lamháztartás mûködési rendjérôl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 17. § (2) bekezdésében
meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyar
Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv látja el. Az Intézet és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Társadalomkutató Központ között
külön megállapodás rendelkezik arról, hogy Ámr. 14. § (7)
bekezdésében meghatározott pénzügyi-gazdasági felada-
tok tekintetében a munkamegosztás és felelôsségvállalás
rendje közöttük hogyan alakul. A szóban forgó megálla-
podást az irányító szerv képviseletében a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Titkárság Pénzügyi Fôosztályának ve-
zetôje hagyja jóvá.

13. Az Intézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

14. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

15. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

16. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

17. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

18. Az Intézet az Áht. és az Ámr. rendelkezéseinek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

19. Jelen alapító okirat – a 20. pontban foglaltak kivételével
– 2009. július 1. napján lép hatályba.

20. A jelen alapító okirat 8. és 12. pontjaiban foglaltak 2010.
január 1. napján lépnek hatályba, és ezzel egyidejûleg a 6.
pontban foglaltak hatályukat vesztik.

Budapest, 2009. május 29

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/25/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Minisztertanács 114/1951. M. T. határozatával alapított
Filozófiai Intézet alapító okiratát a költségvetési szervek jog-
állásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.)
44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség végre-
hajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egy-
séges szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémia Filozófiai Ku-

tatóintézet (a továbbiakban: Kutatóintézet)
1.2. angol nyelvû megnevezése: Research Institute of

Phylosophy of the Hungarian Academy of Sciences
1.3. székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61.
1.4. telephelye: LukácsArchívum és Könyvtár (1056 Bu-

dapest, Belgrád rkp. 2.)
1.5. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1952. január 1.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 722000
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a

feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

alapkutatások folytatása a filozófia területén, szak-
területi információs feladatok ellátása, az informá-
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ciós társadalom filozófiai tudományos kérdéseinek
kutatása; az alaptevékenységgel azonos kiegészítô te-
vékenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés

9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek
tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-

lesztés
szakfeladat: 722021 Filozófia és történettudo-
mányi alapkutatás

722022 Filozófiai és történettudományi alkalmazott
kutatás

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

910123 Könyvtári szolgáltatások
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és

védelme
9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô

tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô
tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési rend-
jérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírjai-
val, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/26/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMinisztertanács 2.253/1955. (XII. 24.) M. T. határozatá-
val alapított Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörté-
neti Intézet, amelynek elnevezését a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke 9/1968. MTA (A. K. 17.) számú utasításá-
val Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi In-
tézet névre módosította, alapító okiratát a költségvetési szer-
vek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötele-
zettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiá-
ról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel
összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak sze-
rint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtu-

dományi Intézet (a továbbiakban: Intézet)
1.2. rövidített neve: MTA ITI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute for Literary

Studies of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.
1.5. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Népköztársaság Miniszter-
tanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1955. december 24.
4. Az Intézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 722000
8. Az Intézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
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9. Az Intézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-
adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– az irodalomelmélet legkorszerûbb irányzatainak
alkotó továbbfejlesztése, s a magyar irodalomtu-
dományban való meghonosítása;

– a magyar irodalomtörténet mûvelése, különös te-
kintettel a szövegek, források feltárására és kia-
dására;

– a kutatás számára nélkülözhetetlen összefoglalá-
sok, segédeszközök létrehozása és a korábban el-
hanyagolt területek kutatásának kezdeménye-
zése;

– foglalkozik az irodalomtudományi munkák ered-
ményeinek bírálatával és értékelésével, és részt
vesz az élô irodalom kritikai vizsgálatában;

– munkáját a többi kutatóhellyel (egyetemi tan-
szék, intézetek, közgyûjtemények stb.) együtt-
mûködve végzi; velük együtt tudományos ta-
nácskozásokat rendez, publikációs fórumokat
(folyóiratokat, kiadványsorozatokat) tart fenn va-
lamennyi irodalomtörténész számára;

– kapcsolatot létesít más országok hasonló tudo-
mányos intézeteivel, valamint nemzetközi tudo-
mányos társaságokkal, és elômozdítja az egész
magyar irodalomtudomány jelenlétét a szakterü-
let nemzetközi életében;

– felsôoktatási intézményekkel együttmûködve
részt vesz az oktatómunkában, a doktori képzés-
ben,

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés

9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység
szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-
lesztés
szakfeladat: 722031 Nyelv- és irodalomtudomá-
nyi alapkutatás

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854222 Mesterképzés

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô tevé-
kenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának 30%-át
nem haladhatja meg.

9.5. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az In-

tézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Intézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. Az Intézet az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/27/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMinisztertanács 4.231/1949. (190) M. T. rendeletével lét-
rehozott Állam- és Jogtudományi Intézet alapító okiratát a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében megha-

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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tározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendel-
kezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az
alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Jogtudomá-

nyi Intézet (a továbbiakban: Intézet)
1.2. angol nyelvû megnevezése: Hungarian Academy of

Sciences of Institute for Legal Studies
1.3. székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.
1.4. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Népköztársaság Miniszter-
tanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1949. szeptember 13.
4. Az Intézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 722000
8. Az Intézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az Intézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-

adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

Alap- és alkalmazott kutatások végzése a jogtudo-
mányok terén; közremûködés hazai és nemzetközi
jogalkotási feladatok megoldásában; együttmûködés
hazai és nemzetközi tudományos mûhelyekkel és
jogalkalmazási tevékenységet végzô intézmények-
kel; hazai és külföldi tudományszervezési feladatok
ellátása.
Szakemberképzés és szaktanácsadás, szakvélemé-
nyek készítése; közremûködés külföldi ösztöndíja-
sok továbbképzésében; a magyar tudomány nemzet-
közi képviselete a mûvelt területeken.
Tudományos kutatási eredményeket közreadó fo-
lyóiratok és egyéb kiadványok megjelentetése.
Alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevékenység
végzése.

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés

9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
18.13 Nyomdai elôkészítô tevékenység

szakfeladat: 181300 Nyomdai elôkészítô tevé-
kenység

18.20 Egyéb sokszorosítás
szakfeladat: 182000 Egyéb sokszorosítás

58.11 Könyvkiadás
szakfeladat: 581100 Könyvkiadás

58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység
szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-
lesztés
szakfeladat: 722014 Jog- és államtudományi
alapkutatás

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854213 Felsôfokú végzettségi szintet
nem biztosító egyéb képzés

85.52 Kulturális képzés
szakfeladat: 855200 Kulturális képzés

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
szakfeladat: 855937 Máskova nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

85.60 Oktatást kiegészítô tevékenység
szakfeladat: 856099 Egyéb oktatást kiegészítô te-
vékenység

9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô tevé-
kenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának 30%-át
nem haladhatja meg.

9.5. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az In-

tézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Intézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
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66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. Az Intézet az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/28/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMagyar NépköztársaságMinisztertanácsának 1.086/1954.
(X. 10.) számú határozata rendelte el a Közgazdaságtudomá-
nyi Intézet létrehozását, szervezetét a Magyar Népköztársa-
ság Minisztertanácsának 2.253/81/1954. számú határozata ál-
lapította meg. A Magyar Tudományos Akadémia 1997. évi
májusi rendes közgyûlésének 2.1.8 számú határozata alapján
az intézmény egyesült a Magyar TudományosAkadémia Ipar-
és Vállalatgazdaság-kutató Intézetével és jogutódként létre-
jött a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudomá-
nyi Kutatóközpont, amelynek nevét a Magyar Tudományos
Akadémia 2004. május 4-i közgyûlésének 28. számú határo-
zata Magyar TudományosAkadémia Közgazdaságtudományi
Intézetre változtatta, alapító okiratát a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
(Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség vég-
rehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egysé-
ges szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Közgazda-

ságtudományi Intézet (a továbbiakban: Intézet)
1.2. rövidített neve: MTA KTI
1.3. angol nyelvû megnevezése

teljes név: Institute of Economics Hungarian Aca-
demy of Sciences
rövidített név: IEHAS

1.4. székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
1.5. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1954. október 10.
4. Az Intézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 722000
8. Az Intézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az Intézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-

adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

Alapkutatások és az ezekhez kapcsolódó alkalma-
zott kutatások végzése, amelyek középpontjában a
korszerû piacgazdaság és a magyar gazdaság mûkö-
désének vizsgálata áll. Súlypontjait a makroökonó-
mia, a közjavak és intézmények gazdaságtana, a
humán erôforrások gazdaságtana, a matematikai
közgazdaságtan, a nemzetközi és fejlôdésgazdaság-
tan, a mikroökonómia, az ipar- és vállalat-gazdaság-
tan területére sorolható kutatások képezik, kiegé-
szítve más ágazati gazdaságtani és elmélettörténeti
kutatásokkal.
Kutatásaihoz kapcsolódó feladata a hazai és külföldi
tudományos mûhelyekkel való együttmûködés kuta-
tási eredményeinek közzététele, az azokra épülô köz-
gazdaságtudományi, elsôsorban posztgraduális kép-
zésben való részvétel, szakkönyvtár mûködtetése,
számítástechnikai bázis üzemeltetése, saját adatbázi-
sok kiépítése, eseti bérbeadás, sokszorosítás.
Az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevékeny-
ség végzése.

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009. de-
cember 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend szerint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés

9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-
lesztés
szakfeladat: 722011 Gazdaságtudományi alap-
kutatás

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854213 Felsôfokú végzettségi szintet
nem biztosító egyéb képzés

854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása nyilvántartása
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910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése,
védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások
9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô tevé-

kenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának 30%-át
nem haladhatja meg.

9.5. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az In-

tézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Intézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító ok-
irattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. Az Intézet az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/29/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMagyar TudományosAkadémia elnökének 5/1969. MTA
(A. K. 7.) számú utasításával alapított Magyar Tudományos

Akadémia Mûvészettörténeti Kutató Csoport, amelynek nevét
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és fôtitkára a
2/1991. (A. É. 3.) MTA együttes utasításával Mûvészettörté-
neti Kutató Intézet elnevezésre változtatta, alapító okiratát a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében megha-
tározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendel-
kezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az
alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémia Mûvészettör-

téneti Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóintézet)
1.2. rövidített neve: MTAMûvészettörténeti Kutatóinté-

zet
1.3. angol nyelvû megnevezése

teljes név: Research Institute for Art History of the
Hungarian Academy of Sciences
rövidített név: HAS Research Institute for Art His-
tory

1.4. székhelye: 1014 Budapest, Úri u. 49.
1.5. telephelye: Magyar Tudományos Akadémia Pszichi-

átriai Gyûjtemény (1064 Budapest, Teréz krt. 13.)
1.6. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Tudományos Akadé-
mia

3. Az alapítás idôpontja: 1969. május 1.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Magyar Tudományos Akadémia Pszichiátriai Gyûjte-
mény, mint közérdekû muzeális gyûjtemény szakmai (mu-
zeológiai) felügyeleti szerve az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

7. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

8. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 722000
9. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

10. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
10.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

A magyarországi és magyar mûvészet történetének
kutatása a kezdetektôl a jelenkorig, mûvészetelmé-
leti, tudománytörténeti, módszertani kutatások vég-
zése, a magyar mûvészet történetére vonatkozó do-
kumentációs tevékenység, a kutatási eredmények
közzététele, a hazai társintézményekkel való
együttmûködés, országos tudományos mûhely ki-
alakítása, a nemzetközi kutatásokban való részvétel,
külföldi szakmai intézményekkel való együttmûkö-
dés kialakítása, a szaktudomány eredményeinek ter-
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jesztése a felsôoktatásban, az ismeretterjesztésben,
a kutatási eredmények alkalmazásának elôsegítése,
az alaptevékenységhez kapcsolódó szerzôdéses
megbízások ellátása, a Magyar TudományosAkadé-
mia Mûvészeti Gyûjtemény szakmai felügyelete, a
Magyar Tudományos Akadémia Pszichiátriai
Gyûjtemény fenntartása, az említett gyûjtemények-
kel kapcsolatos feladatok ellátása, a mûködtetés fel-
tételeinek biztosítása. Az alaptevékenységgel azonos
kiegészítô tevékenység végzése.

10.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés

10.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek
tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása

szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek
kiadása

58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
szakfeladat: 581400 Folyóirat idôszaki kiadvány
kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység
szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-
lesztés
szakfeladat: 722021 Filozófia- és történettudo-
mányi alapkutatás

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854221 Alapképzés

854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
85.52 Kulturális képzés

szakfeladat: 855200 Kulturális képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855937 Máshová nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése,
védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése, vé-

delme
910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publi-

kációs és információ közvetítô tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység

szakfeladat: 910201 Múzeumi gyûjteményi tevé-
kenység

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publi-
kációs tevékenység

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység

910204 Múzeumi közmûvelôdési és közönségkap-
csolati tevékenység

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványos-
ság mûködtetése
szakfeladat: 910301 Történelmi hely, építmény,
egyéb látványosság mûködtetése

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványos-
ság megóvása

10.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

10.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

11. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

12. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

13. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô
tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

14. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

15. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

16. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

17. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

18. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

19. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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Szám: E–660/30/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMagyar TudományosAkadémia elnökének 2/1967. MTA
(A. K. 2.) számú utasításával létesített Magyar Tudományos
Akadémia Néprajzi Kutató Csoport, amelynek elnevezését a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke és fôtitkára 2/1991.
(A. É. 3.) MTA együttes utasításával Magyar Tudományos
Akadémia Néprajzi Kutatóintézete elnevezésre változtatta,
alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gaz-
dálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) be-
kezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szer-
kezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémia Néprajzi Ku-

tatóintézete (a továbbiakban: Kutatóintézet)
1.2. rövidített neve: MTA NKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute of Ethnology

Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.
1.5. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Tudományos Akadé-
mia

3. Az alapítás idôpontja: 1967. január 1.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 722000
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a

feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– a magyar nemzeti kultúra és a kulturális örökség
vizsgálata;

– történeti és a jelen viszonyokat elemzô tematikus
alapkutatások a magyar nép anyagi kultúrájának,
folklórjának és a társadalom szerkezetének téma-
körében, a magyarországi nemzetiségeket, vala-
mint a közép- és kelet-európai népeket is érintve;

– etnológiai kutatások, az eurázsiai, óceániai és af-
rikai népek kultúrájának vizsgálata;

– a feladatkörrel kapcsolatos adatgyûjtés és nyil-
vántartás;

– a kutatások eredményeinek publikálása, részben
saját kiadói tevékenység révén;

– közremûködés az egyetemeken folyó oktató-
munkában és a posztgraduális képzésben;

– tudományos kapcsolatok kiépítése és ápolása
hazai és külföldi rokon intézményekkel;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés

9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek
tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
63.11 58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása

szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek
kiadása

58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység
szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-
lesztés
szakfeladat: 722031 Nyelv- és irodalomtudomá-
nyi alapkutatás

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854213 Felsôfokú végzettségi szintet
nem biztosító egyéb képzés

85.52 Kulturális képzés
szakfeladat: 855200 Kulturális képzés

9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô
tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/31/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Minisztertanács 4.231/1949. (IX. 13.) M. T. számú ren-
deletével létesített, majd a Minisztertanács 10/1951. (I. 6.)
M. T. számú rendeletével a Magyar Tudományos Akadémia
felügyelete alá helyezett Nyelvtudományi Intézet alapító ok-
iratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásá-
ról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében
meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tu-
dományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva
az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudo-

mányi Intézete (a továbbiakban: Intézet)
1.2. angol nyelvû megnevezése: Research Institute for

Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences
1.3. székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 33.
1.4. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Népköztársaság Miniszter-
tanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1949. szeptember 13.
4. Az Intézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia

4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-

tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.
6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan

mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 722000
8. Az Intézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az Intézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-

adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

A magyar nyelvészet minden területének mûvelése,
általános és alkalmazott nyelvészeti kutatások vég-
zése, az uráli nyelvészet tudományos vizsgálata, fo-
netikai kutatások folytatása, az eredmények publi-
kálása, részvétel az oktatásban és a posztgraduális
képzésben; alaptevékenységgel azonos kiegészítô te-
vékenységek folytatása.

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és

kísérleti fejlesztés
9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-

kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-

lesztés
szakfeladat: 722031 Nyelv- és irodalomtudomá-
nyi alapkutatás

722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott
kutatás

722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fej-
lesztés

9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô és vál-
lalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenység
aránya az eredeti kiadási elôirányzatához viszonyí-
tottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-ot, a vál-
lalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem halad-
hatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az In-
tézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Intézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô és a
vállalkozási tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend
szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó
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rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tar-
talmazza, amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa
hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. Az Intézet az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/32/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Minisztertanács 2008/1990. (HT. 4.) M. T. határozatával
a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezett
Társadalomtudományi Intézet, amelyet a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnökének és fôtitkárának 1/1991. (A. É. 2.)
MTA utasítása Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tu-
dományok Intézetévé szervezett át, alapító okiratát a költ-
ségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott
kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Aka-
démiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezé-
seivel összhangban, egységes szerkezetbe foglal az alábbiak
szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tu-

dományok Intézete (a továbbiakban: Intézet)
1.2. rövidített neve: MTA PTI
1.3. angol nyelvû megnevezése

teljes név: Institute for Political Sciences of the Hun-
garian Academy of Sciences
rövidített név: IPS of the HAS

1.4. székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.
1.5. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1991. március 1.
4. Az Intézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 722000
8. Az Intézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az Intézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-

adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– elméleti és empirikus politológiai kutatásokat
végez,

– részt vállal a politikatudomány korszerû irány-
zatainak, módszereinek magyarországi megho-
nosításában és fejlesztésében,

– kiemelten foglalkozik a politikai elméletek, a po-
litikai rendszer, a pártok, a választások, az ön-
kormányzatok és a helyi társadalmak, a civil
szervezetek, a politikai kultúra, a politika és
média, a politikai antropológia, a globalizáció,
európai integráció, regionális problémák, az at-
lanti integráció és a biztonságpolitika kérdései-
vel, ezen kérdések magyar és nemzetközi össze-
hasonlító kutatásával;

– együttmûködik hazai kutatóintézetekkel, és
velük közös kutatásokat folytat, tanácskozásokat
rendez és kiadványokat jelentet meg;

– kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok
tudományos intézményeivel, nemzetközi tudo-
mányos társaságokkal, elôsegíti a magyar politi-
katudomány jelenlétét a tudományág nemzetközi
életében;

– tevékenységével összefüggésben tudományos,
szak- és ismeretterjesztô kiadványokat jelentet
meg;

– felsôoktatási intézményekkel együttmûködve
részt vesz az oktatómunkában, tudományos kép-
zésben és továbbképzésben;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenységeket végez.

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és

kísérleti fejlesztés
9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-

kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
18.20 Egyéb sokszorosítás

szakfeladat: 182000 Egyéb sokszorosítás

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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58.11 Könyvkiadás
szakfeladat: 581100 Könyvkiadás

58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása
szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek
kiadása

58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység
szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység

63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
szakfeladat: 631100 Adatfeldolgozás, web-hosz-
ting szolgáltatás

63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szol-
gáltatás
szakfeladat: 639910 Sajtófigyelés

639990 Máshova nem sorolt egyéb információs szol-
gáltatás

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-
lesztés
szakfeladat: 722011 Gazdaságtudományi alap-
kutatás

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
85.41 Felsôszintû, nem felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854212 Szakirányú továbbképzés
854213 Felsôfokú végzettségi szintet nem biztosító

egyéb képzés
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése,
védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások
9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô tevé-

kenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának 30%-át
nem haladhatja meg.

9.5. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az In-

tézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Intézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. Az Intézet az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/33/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
11/1964. MTA (A. K. 13.) számú utasításával létesített Ma-
gyar TudományosAkadémia Pszichológiai Intézet alapító ok-
iratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásá-
ról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében
meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tu-
dományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva
az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémia Pszichológiai

Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóintézet)
1.2. angol nyelvû megnevezése: Institute for Psychology

of the Hungarian Academy of Sciences
1.3. székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18–

22.
1.4. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Tudományos Akadé-
mia

A_Ertesito_2tord:A_Ertesito_2tord  11/17/09  11:02 AM  Page 313



3. Az alapítás idôpontja: 1965. január 1.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 722000
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a

feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

Az egyetemes tudományos haladást elôsegítô – köz-
vetlenül, vagy közvetve a hazai gyakorlatban is hasz-
nosítható – pszichológiai alapkutatások mûvelése, a
pszichológia több területére kiterjedô tudományos
kérdések komplex vizsgálata, a korszerû pszicholó-
giai kutatási módszerek meghonosítása és fejlesz-
tése, közremûködés a szakemberképzés és a tudo-
mányos utánpótlás nevelésének intézményes
– graduális és posztgraduális – formáiban, kutatási
együttmûködés kialakítása hazai és külföldi tudo-
mányos intézményekkel, pszichológiai kutatások tu-
dományos eredményeinek közreadása, népsze-
rûsítése és gyakorlati alkalmazásuk elôsegítése,
tevékeny, segítôkész, a tudományos és a tudomá-
nyetikai értékek érvényesülését szolgáló köz-
remûködés a pszichológiai tudományos közéletben.
Az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevékeny-
ség végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés

9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek
tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721921 Orvostudományi alapkuta-
tás

721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-

lesztés

szakfeladat: 722024 Pszichológiai- és viselke-
déstudományi alapkutatás

722025 Pszichológiai- és viselkedéstudományi al-
kalmazott kutatás

722026 Pszichológiai- és viselkedéstudományi kí-
sérleti fejlesztés

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854213 Felsôfokú végzettségi szintet
nem biztosító egyéb képzés

854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855932 Iskolarendszeren kívüli
szakmai oktatás

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése,
védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások
9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô

tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô
tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
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beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/34/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások
Központjának jogelôdje a 63.752/1943. (IV. 20.) VKM. ren-
delettel létesített, és a 12/1955. (OK. 3.) OM számú utasítás
alapján a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá he-
lyezett Dunántúli Tudományos Intézet. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia fôtitkárának 1/1984. (A. K. 1.) MTA−F.
számú utasítása létesítette jogutódként a Magyar Tudományos
Akadémia Regionális Kutatások Központját. Az intézmény
alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gaz-
dálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) be-
kezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szer-
kezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Kutatások Központja (a továbbiakban: Központ)
1.2. rövidített neve: MTA RKK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Centre for Regional

Studies of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
1.5. telephelyei: a Központ szervezetében mûködô, ön-

álló jogi személynek nem minôsülô szervezeti egy-
ségek (kutatóhelyek) neve és címe:
1.5.1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Kutatások Központja
Dunántúli Tudományos Intézet (7621 Pécs, Pap-
növelde u. 22.)

1.5.2. Magyar Tudományos Akadémia Regionális
Kutatások Központja
Alföldi Tudományos Intézet (7600 Kecskemét,
Rákóczi u. 3.)
Kecskeméti Osztály (7600 Kecskemét, Rákóczi
u. 3.)
Békéscsabai Osztály (5600 Békéscsaba, Szabó
Dezsô u. 40−42.)
Debreceni Osztály (4032 Debrecen, Böszörmé-
nyi út 138.)

1.5.3. Magyar Tudományos Akadémia Regionális
Kutatások Központja
Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
(9022 Gyôr, Liszt Ferenc u. 10.)
Gyôri Osztály (9022 Gyôr, Liszt Ferenc u. 10.)
Közép-dunántúli Osztály (8000 Székesfehérvár,
Fürdô u. 1.)

1.5.4. Magyar Tudományos Akadémia Regionális
Kutatások Központja
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos
Intézet (1067 Budapest, Teréz krt. 13.)
Budapesti Osztály (1067 Budapest, Teréz krt.
13.)
Térségfejlesztési Kutatások Osztálya (1067 Bu-
dapest, Teréz krt. 13.)
Észak-magyarországi Osztály (3525 Miskolc,
Széchenyi u. 107.)

1.6. mûködési köre: országos
2. A Központ alapítója: vallás- és közoktatásügyi miniszter

2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos
Akadémia

3. Az alapítás idôpontja: 1943. április 20.
4. A Központ irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Központ besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Központ besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. A Központ szakágazati besorolása: 722000
8. A Központ jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Központ az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-

adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. A Központ alap- és kiegészítô tevékenysége:

A Központ stratégiai alapcélja a hálózati formában
szervezett, a terület- és településfejlôdés hosszú távú
hazai és nemzetközi folyamatainak, a globalizáció
(európai, euro-regionális, kelet-közép-európai,
hazai) térstruktúrák munka-megosztási viszonyai-
nak, intézményrendszereinek és eszközeinek alap-
kutatási vizsgálata, a magyar regionális fejlesztési és
az európai integrációs döntések megalapozása. A
Központ alapvetô feladata a magyar társadalom és
gazdaság regionális fejlôdésének, a településhálózat
alakulásának kutatása, a társadalmi, gazdasági tér-
folyamatok értékelése, ezek törvényszerûségeinek,
a változások tendenciáinak megfogalmazása; a terü-
leti fejlôdés várható irányainak feltárása, az elméleti
és módszertani ismeretek bôvítése és a regionális tu-
dományok mûvelésének meghonosítása a felsôokta-
tásban. A Központ vizsgálatával – többek között – a
területfejlesztési politika, a Központi, regionális,
megyei, állami, önkormányzati szervezetek, vala-
mint más intézmények terület- és településfejlesz-
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tési tevékenységéhez, szervezetük, mûködésük, fel-
adatellátásuk továbbfejlesztéséhez szolgáltat tudo-
mányos eredményeket. A Központ alaptevékenysé-
gével azonos kiegészítô tevékenységet is végez.

9.2. A Központ alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés

9.3. A Központ alap- és kiegészítô tevékenységeinek te-
vékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-
lesztés
szakfeladat: 722011 Gazdaságtudományi alap-
kutatás

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
722014 Jog- és államtudományi alapkutatás
722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás

szakfeladat: 732000 Piac-, közvélemény-kutatás
84.21 Külügyek

szakfeladat: 842135 Határon túli magyar tudo-
mányosság támogatása

85.41 Felsô szintû, nem felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854212 Szakirányú továbbképzés

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854222 Mesterképzés

854223 Doktori képzés
9.4. A Központ alaptevékenységétôl eltérô kisegítô tevé-

kenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának 30%-át
nem haladhatja meg.

9.5. A Központ vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Köz-

pont egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. A Központnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekin-
tetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Központ szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-

zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Központtal vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Központ a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

15. A Központ a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Központnál keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal a Központ az Akadémia Alapszabályá-
nak 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de
annak gazdasági társaságba apportként történô bevitelé-
hez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadé-
miai engedély szükséges.

17. A Központ az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/35/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 13/1958.
MTA (A. K. 15–16.) számú utasításával létesített Magyar Tu-
dományos Akadémia Régészeti Kutató Csoport, utóbb a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnökének 4/1967. MTA
(A. K. 4.) számú névváltoztató utasítása szerint a Magyar Tu-
dományosAkadémia Régészeti Intézet alapító okiratát a költ-
ségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott
kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Aka-
démiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezé-
seivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak
szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémia Régészeti In-

tézete (a továbbiakban: Intézet)
1.2. angol nyelvû megnevezése: Institute of Archeology

of the Hungarian Academy of Sciences
1.3. székhelye: 1014 Budapest, Úri u. 49.
1.4. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1958. szeptember 15.
4. Az Intézet irányító szervének
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4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 722000
8. Az Intézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az Intézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-

adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

Az Intézet hazai és egyetemes régészeti kutatásokat
végez az ôskortól kezdve a török kor végéig, nem-
zetközi együttmûködésben mûveli a Kárpát-me-
dence és az annak szempontjából releváns eurázsiai
régészeti kultúrák kutatását. Kiemelt feladata a ma-
gyarság történetére vonatkozó régészeti, történeti és
biológiai források feltárása, rendszerezése, elemzése
és feldolgozása.
Az Intézetben folyik az Acta Archaelogica Acade-
miae 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 meg-
felelôen szerepet vállal más kiadványok rendszeres
vagy esetenkénti szerkesztésében. Az Intézet tudo-
mányos kérdések tisztázására intézeti, országos és
nemzetközi vitákat, konferenciákat rendez, pályáza-
tokat irányít, ásatásokat vezet, és publikációkat ké-
szít hazai és külföldi együttmûködésben.A tudomá-
nyos programját a hazai és nemzetközi
pályázatokkal összhangban végzi, és szerepet vállal
a magyar régészet szerveinek munkájában.
Az Intézet fô kutatási feladatai közép- és hosszú távú
programokban fogalmazódnak meg, amelyekhez
szervesen kapcsolódnak a rövid távú programok, tu-
dományos elemzések és feldolgozások. Az Intézet
különbözô felsôoktatási intézmények felkérésére
részt vesz az oktatásban (alap- és mesterképzés,
egyéb továbbképzés).
Az Intézet az alaptevékenységgel azonos és a tudo-
mányos kutatásaihoz kapcsolódó kiegészítô tevé-
kenységet (külsô megrendelések alapján adatgyûjtés,
adatszolgáltatás, szakirodalmi összeállítás, restaurá-
lás, tudományos konferencia szervezése, kiállítás-
rendezés, gépjármû-, számítástechnikai eszközök,
mûszerek bérbeadása) is folytat, külsô megbízókkal
kötött írásbeli szerzôdések alapján.

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés

9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a

TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-
lesztés
szakfeladat: 722021 Filozófiai- és történettudo-
mányi alapkutatás

77.11 Személygépjármû kölcsönzése
szakfeladat: 771100 Személygépjármû kölcsön-
zése

77.30 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
szakfeladat: 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz
kölcsönzése

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854223 Doktori képzés

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

91.02 Múzeumi tevékenység, kulturális örökségvé-
delem
szakfeladat: 910202 Múzeumi tudományos fel-
dolgozó és publikációs tevékenység

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványos-
ság mûködtetése
szakfeladat: 910301 Történelmi hely, építmény,
egyéb látványosság mûködtetése

9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô tevé-
kenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának 30%-át
nem haladhatja meg.

9.5. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az In-

tézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Intézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolataira vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító ok-
irattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

2009. november 13. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 317

A_Ertesito_2tord:A_Ertesito_2tord  11/17/09  11:02 AM  Page 317



15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. Az Intézet az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29. Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/36/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMagyar TudományosAkadémia elnökének 4/1963. MTA
(A. K. 6.) számú utasításával létrehozott Szociológiai Kutató
Csoport, amelynek elnevezését a Magyar Tudományos Aka-
démia fôtitkárának 2/1971. MTA–F (A. K. 2.) számú utasí-
tása Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató In-
tézete elnevezésre változtatta. A Magyar Tudományos
Akadémia elnökének és fôtitkárának 6/1991. (A. É. 9.) MTA
együttes utasítása az intézmény átszervezésével két egyen-
rangúan jogutód intézetet hozott létre, a Magyar Tudományos
Akadémia Szociológiai Intézetét és a Magyar Tudományos
Akadémia Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontját, ame-
lyeknek tevékenységét – a Magyar Tudományos Akadémia
1997. december 15-i közgyûlésének 4. számú határozata alap-
ján – egyetemes jogutódként a Magyar Tudományos Akadé-
mia Szociológiai Kutatóintézet vette át. Az intézmény alapító
okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodá-
sáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésé-
ben meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar
Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény
(MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerke-
zetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai

Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóintézet)
1.2. angol nyelvû megnevezése: Institute of Sociology of

the Hungarian Academy of Sciences
1.3. székhelye: 1014 Budapest, Úri u. 49.
1.4. mûködési köre: országos

2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Tudományos Akadé-
mia

3. Az alapítás idôpontja: 1963. január 1.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 722000
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a

feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

A Kutatóintézet letéteményese a szociológiában ki-
alakult hagyományos akadémiai szerepköröknek
(alapkutatás, részvétel a tudósutánpótlás biztosítá-
sában, a diszciplína fejlôdéséhez szükséges metodo-
lógiai kutatások), ugyanakkor az átalakulás dinami-
kájára összpontosít és a felmerülô társadalmi
konfliktusok megoldási módozatainak kutatásával a
társadalomkutatás interdiszciplináris jellegét is
hangsúlyozza. A kutatások elméleti fókuszában a
társadalom átrendezôdô térszerkezete és idôgazdál-
kodása, a munka, a kultúra és a tudás funkcióválto-
zásai állnak.A Kutatóintézet tevékenységének egyik
súlypontja a nemzetközi, vagy kultúraközi empiri-
kus összehasonlítás elméletének és módszertanának
kidolgozása. Ezen belül kiemelkedô jelentôségû a
közép- és kelet-európai integráció és a szélesebb
nemzetközi hatások magyar társadalmat érintô kér-
déseinek kutatása.
A Kutatóintézet kutatásaihoz kapcsolódó feladata a
hazai és külföldi tudományos mûhelyekkel együtt-
mûködés, kutatási eredményeinek közzététele, az
azokra épülô szociológiai és kommunikációs, elsô-
sorban posztgraduális képzésben való részvétel, szak-
könyvtár mûködtetése; számítástechnikai bázis üze-
meltetése, stratégiai tanácsadás, önálló könyvkiadás,
együttmûködés társadalmi aktorokkal, társadalmi
mozgalmak koncepcióinak kialakítóival. Az alapte-
vékenységgel azonos kiegészítô tevékenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés

9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek
tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-

lesztés
szakfeladat: 722017 Szociológiai alapkutatás

722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854222 Mesterképzés
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854223 Doktori képzés
854212 Szakirányú továbbképzés

9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô
tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô
tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és
immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-
téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító ok-
irattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29. Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/37/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMagyar Tudományos Akadémia 2000. november 3-i köz-
gyûlésének 5.2. számú határozatával létesített Magyar Tudo-

mányos Akadémia Társadalomkutató Központ alapító okira-
tát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében
meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tu-
dományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),
és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe
foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Társadalom-

kutató Központ (a továbbiakban: Központ)
1.2. rövidített neve: MTA TK
1.3. angol nyelvû megnevezése: Center for Social Stud-

ies at the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1014 Budapest, Országház utca 30.
1.5. telephelye: MTA Vendégház (1014 Budapest, Or-

szágház utca 21.)
1.6. mûködési köre: országos

2. A Központ alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 2001. január 1.
4. A Központ irányító szervének

4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Központ besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Központ besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. A Központ szakágazati besorolása: 722000
8. A Központ jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv tartozik, amelynek
8.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nem-

zeti Kisebbségkutató Intézete
8.2. székhelye: 1014 Budapest, Országház utca 30.

9. A Központ az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-
adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. A Központ alap- és kiegészítô tevékenysége:

AMagyar TudományosAkadémia kiemelt társada-
lomtudományi kutatási feladatainak, illetve a Köz-
ponttal együttmûködô, közszolgáltató köztestületi
költségvetési szervként mûködô, jogi és diszcipli-
náris önállóságukat megôrzô várbeli (az Úri utca és
az Országház utca által határolt épülettömbben el-
helyezett) társadalomtudományi kutatóintézetek
(Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Jogtu-
dományi Intézet, Mûvészettörténeti Kutatóintézet,
Néprajzi Kutatóintézet, Politikai Tudományok In-
tézete, Régészeti Intézet, Szociológiai Kutatóinté-
zet, Történettudományi Intézet és Világgazdasági
Kutatóintézet) interdiszciplináris vállalásainak se-
gítése, mûködési, üzemeltetési feltételeinek bizto-
sítása. Feladata továbbá a Központ Tudományos
Tanácsa által kialakított közös társadalomtudomá-
nyi projektek, konferenciák szervezése, a szüksé-
ges nemzetközi konferencia-bázis, publikációs
rendszer megteremtése és mûködtetése, a mindeh-
hez szükséges finanszírozási, igazgatási feladatok

A_Ertesito_2tord:A_Ertesito_2tord  11/17/09  11:02 AM  Page 319



ellátása, az MTA Vendégház üzemeltetése, vala-
mint alaptevékenységgel összefüggô kiegészítô te-
vékenység végzése.

9.2. A Központ alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és
kísérleti fejlesztés

9.3. A Központ alap- és kiegészítô tevékenységeinek te-
vékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
18.20 Egyéb sokszorosítás

szakfeladat: 182000 Egyéb sokszorosítás
55.10 Szállodai szolgáltatás

szakfeladat: 551000 Szállodai szolgáltatás
56.29 Egyéb vendéglátás

szakfeladat: 562920 Egyéb vendéglátás
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezô jegyzékek kiadása

szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezô jegyzé-
kek kiadása

58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység
szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység

62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
szakfeladat: 620200 Információ-technológiai
szaktanácsadás

62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
szakfeladat: 620900 Egyéb információ-techno-
lógiai szolgáltatás

63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szol-
gáltatás
szakfeladat: 639990 Máshova nem sorolt egyéb
információs szolgáltatás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-
lesztés
szakfeladat: 722011 Gazdaságtudományi alap-
kutatás

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
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-

nyos, mûszaki tevékenység

szakfeladat: 749031 Módszertani szakirányítás
749040 K + F tevékenységekhez kapcsolódó innová-

ció
749050 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudo-

mányos, mûszaki tevékenység
77.33 Irodagép kölcsönzés (beleértve számítógép)

szakfeladat: 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz
kölcsönzése

77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
szakfeladat: 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz
kölcsönzése

77.40 Immateriális javak kölcsönzése
szakfeladat: 774000 Immateriális javak köl-
csönzése

81.10 Építményüzemeltetés
szakfeladat: 811000 Építményüzemeltetés

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
szakfeladat: 821900 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítô üzleti
szolgáltatás
szakfeladat: 829000 Egyéb kiegészítô gazdasági
tevékenység

85.41 Felsô szintû, nem felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854213 Felsôfokú végzettségi szintet
nem biztosító egyéb képzés

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854211 Felsôfokú szakképzés

85.52 Kulturális képzés
szakfeladat: 855200 Kulturális képzés

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
szakfeladat: 855931 Iskolarendszeren kívüli nem
szakmai oktatás

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855933 Foglalkoztatást elôsegítô képzések
855935 Szakmai továbbképzések
855937 Máshova nem sorolt egyéb felnôttoktatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

szakfeladat: 910132 Levéltári szolgáltatás, tudo-
mányos, publikációs és információközvetítô te-
vékenység

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványos-
ság mûködtetése
szakfeladat: 910301 Történelmi hely, építmény,
egyéb látványosság mûködtetése

9.4. A Központ alaptevékenységétôl eltérô kisegítô és
vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékeny-
ség aránya az eredeti kiadási elôirányzatához vi-
szonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-
ot, a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem
haladhatja meg.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Köz-
pont egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
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megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. A Központnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekin-
tetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az irányító szerv kijelölése alapján a Központ és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbség-
kutató Intézet önállóan mûködô közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv között külön megállapodás rendelke-
zik arról, hogy az államháztartás mûködési rendjérôl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 14. § (7)
bekezdésében meghatározott pénzügyi-gazdasági felada-
tok tekintetében a munkamegosztás és felelôsségvállalás
rendje közöttük hogyan alakul. A szóban forgó megálla-
podást az irányító szerv képviseletében a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Titkárság Pénzügyi Fôosztályának ve-
zetôje hagyja jóvá.

13. A Központ szervezeti, mûködési és vállalkozási tevé-
kenységének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó
rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tar-
talmazza, amelyet az Akadémiai Kutatóintézetek Taná-
csa hagy jóvá.

14. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Központtal vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

15. A Központ a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

16. A Központ a gazdasági társaságokban birtokolt része-
sedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkod-
hat.

17. A Központnál keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal a Központ az Akadémia Alapszabályá-
nak 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de
annak gazdasági társaságba apportként történô bevitelé-
hez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadé-
miai engedély szükséges.

18. A Központ az Áht. és az Ámr.-nek megfelelôen önállóan
gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírjaival, a tevé-
kenysége eredményébôl származó eszközeivel.

19. Jelen alapító okirat – a 20. pontban foglaltak kivételével
– 2009. július 1. napján lép hatályba.

20. A jelen alapító okirat 8. és 12. pontjaiban foglaltak 2010.
január 1. napján lépnek hatályba.

Budapest, 2009. május 29.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/38/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMinisztertanács 4.231/1949. (190) M. T. számú rendele-
tével létesített, majd a Minisztertanács 10/1951. (I. 6.) M. T.
számú rendeletével a Magyar Tudományos Akadémia fel-
ügyelete alá helyezett Történettudományi Intézet alapító ok-
iratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásá-
ról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében
meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tu-
dományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
rendelkezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva
az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Történettu-

dományi Intézet (a továbbiakban: Intézet)
1.2. rövidített neve: MTA TTI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute of History of

the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1014 Budapest, Úri u. 53.
1.5. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Népköztársaság Miniszter-
tanácsa
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1949. szeptember 13.
4. Az Intézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 722000
8. Az Intézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az Intézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-

adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– alap- és alkalmazott kutatások végzése a törté-
nettudományok, elsôsorban a magyar történelem
terén;

– tudományos kutatási eredményeket közreadó ké-
zikönyvek, adattárak, monográfiák, forráskiad-
ványok megjelentetése;

– alaptevékenységgel összefüggô tudományos
szervezô mûhelytevékenység végzése, tudo-
mánynépszerûsítés;

– együttmûködés hazai és nemzetközi tudományos
mûhelyekkel, történeti témakörökkel foglalkozó
kutatási és oktatási tevékenységet végzô intéz-
ményekkel;
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– a magyar tudomány nemzetközi képviselete az
általa mûvelt területeken;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése..

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és

kísérleti fejlesztés
9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-

kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
18.13 Nyomdai elôkészítô tevékenység

szakfeladat: 181300 Nyomdai elôkészítô tevé-
kenység

58.11 Könyvkiadás
szakfeladat: 581100 Könyvkiadás

58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység
szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-
lesztés
szakfeladat: 722021 Filozófiai- és történettudo-
mányi alapkutatás

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
szakfeladat: 821100 Összetett adminisztratív
szolgáltatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

85.42 Felsôfokú oktatás
szakfeladat: 854213 Felsôfokú végzettségi szintet
nem biztosító egyéb képzés

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910123 Könyvtári szolgáltatások

9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô tevé-
kenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának 30%-át
nem haladhatja meg.

9.5. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az In-

tézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Intézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. Az Intézet az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/39/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 4/1965.
MTA (A. K. 14.) számú utasításával létesítettAfro-Ázsiai Ku-
tató Csoport, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia fô-
titkára 5/1973. MTA–F. (A. K. 16.) számú utasításával Ma-
gyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetté
szervezett át, alapító okiratát a költségvetési szervek jogállá-
sáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.)
44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség végre-
hajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egy-
séges szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Világgazda-

sági Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóintézet)
1.2. rövidített neve: MTAVKI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute forWorld Eco-

nomics of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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1.5. mûködési köre: országos
2. A Kutatóintézet alapítója: Magyar Tudományos Akadé-

mia
3. Az alapítás idôpontja: 1965. október 1.
4. A Kutatóintézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. A Kutatóintézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. A Kutatóintézet szakágazati besorolása: 722000
8. A Kutatóintézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô

közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tarto-
zik.

9. A Kutatóintézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a
feladatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatáso-
kat végez közfeladatként.
9.1. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

– a közép- és hosszú távon várható világgazdasági
változások és irányzatok elôrejelzése;

– az Európai Unió bôvítésének és mélyítésének
vizsgálata;

– a kelet-közép-európai országokban a rendszer-
váltás óta zajló gazdasági átalakulás összeha-
sonlító vizsgálata;

– a nemzetközi versenyképesség alakulásának,
globális és regionális meghatározottságának és
tényezôinek elemzése;

– a magyar gazdaság nemzetközi versenyképessé-
gének alakulását vizsgáló kutatások, a verseny-
képesség növelésének eszközeit feltáró vizsgá-
latok a globális, regionális és kétoldalú
együttmûködések keretei között;

– a nemzetközi versenyképesség növeléséhez
szükséges gazdaságpolitikai eszközök kimunká-
lása;

– következtetések és ajánlások megfogalmazása a
magyar gazdaságpolitika számára, különös te-
kintettel a külgazdasági kapcsolatrendszerre;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és

kísérleti fejlesztés
9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek

tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása

szakfeladat:581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység
szakfeladat:581900 Egyéb kiadói tevékenység

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-
lesztés

szakfeladat:722011 Gazdaságtudományi alap-
kutatás

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
85.41 Felsô szintû, nem felsôfokú oktatás

szakfeladat:854212 Szakirányú továbbképzés
85.42 Felsôfokú oktatás

szakfeladat: 854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
85.52 Kulturális képzés

szakfeladat: 855200 Kulturális képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

910123 Könyvtári szolgáltatások
9.4. A Kutatóintézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô

tevékenységet is folytathat; e tevékenysége arány-
ának felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának
30%-át nem haladhatja meg.

9.5. A Kutatóintézet vállalkozási tevékenységet nem
végez.

10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Ku-
tatóintézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak meg-
felelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb öt
évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban:
Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel
(vonja vissza megbízását).

11. A Kutatóintézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Kutatóintézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô
tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Kutatóintézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Aka-
démia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Kutatóintézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel
és immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni
értéket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen ala-
pító okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gaz-
dálkodik.

15. A Kutatóintézet a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Kutatóintézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô
szellemi tulajdonnal a Kutatóintézet az Akadémia Alap-
szabályának 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelke-
zik, de annak gazdasági társaságba apportként történô
beviteléhez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedély szükséges.

17. A Kutatóintézet az Áht. és az államháztartás mûködési
rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek
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megfelelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, ér-
tékpapírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/40/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMagyar TudományosAkadémia elnökének 9/1961. MTA
(A. K. 11.) számú utasításával létesített Bartók Archívum,
amelynek nevét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
2/1969. MTA (A. K. 3.) számú utasításával Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Zenetudományi Intézet elnevezésre változ-
tatta, alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5)
bekezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szer-
kezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémia Zenetudomá-

nyi Intézet (a továbbiakban: Intézet)
1.2. rövidített neve: MTA ZTI
1.3. angol nyelvû megnevezése: Institute of Musicology

of the Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
1.5. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1961. július 1.
4. Az Intézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 722000
8. Az Intézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az Intézet az MTAtv.-ben foglaltak alapján mûveli a fel-

adatkörébe utalt tudományt és tudományos kutatásokat
végez közfeladatként.
9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

Az egyetemes és a magyar zenetörténet, népzene és
néptánc hangzó, írásos, képi és tárgyi dokumentu-
mainak gyûjtése, archiválása, tudományos kutatása
és kutatási eredményeinek közzététele. Feladata a
nagy magyar zeneszerzôk, elsôsorban Bartók Béla
és Dohnányi Ernô nemzeti értéket jelentô hagyaté-
kának gyûjtése, gondozása és feldolgozása.Az inté-

zeti munka eredményei közzétételének sajátos
módja a kiállításokon történô bemutatás, amihez
közmûvelôdési feladatok ellátása is kapcsolódik.
Az Intézet feladatainak teljesítése érdekében a kö-
vetkezô tevékenységeket fejti ki:
– gondoskodik a szervezetéhez tartozó tudomá-

nyos gyûjtemények fennmaradásáról és gyarapí-
tásáról;

– zenetudományi szakkönyvtárat, szakdokumentá-
ciót, népzenei és néptánc lejegyzésgyûjteményt,
kézirattárat, hanglemez-, CD-, hangszalag-, film-
és videoszalag gyûjteményt tart fenn és fejleszt;

– munkatervei alapján magyar és általános zene-
történeti, népzene- és néptánc tudományi kuta-
tómunkát végez, a kutatási eredményeket publi-
kálja, a tudományos közgondolkodás és a
közmûvelôdés rendelkezésére bocsátja;

– folyamatosan fejleszti a kutatási módszereket,
különös tekintettel a technika által nyújtott új le-
hetôségekre;

– a különbözô tudományágakat egyesítô komplex
kutatásokat szervezi, részben az Intézeten belül,
részben más intézményekkel együttmûködve;

– nemzetközi kapcsolatokat létesít hasonló célú
külföldi és belföldi tudományos intézményekkel,
tudományos társaságokkal, felsôoktatási intéz-
ményekkel;

– zenetudományi kérdések megvitatására elôadá-
sokat, szimpóziumokat, konferenciákat rendez;

– kiállításokon, hangversenyeken bemutatja a ze-
netörténet, a kortárs zene, valamint a magyar
népzene és néptánc emlékeit és alkotásait;

– közremûködik a zenetudományi és tánctudomá-
nyi felsôfokú alapképzésben és doktorképzés-
ben;

– hangszerek és egyéb zenei vonatkozású tárgyak
kiviteli engedélyezésével kapcsolatos szakértôi
feladatokat lát el;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenységet végez.

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és

kísérleti fejlesztés
923215 Múzeumi tevékenység

9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-

lesztés
szakfeladat: 722031 Nyelv- és irodalomtudomá-
nyi alapkutatás

74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-
nyos, mûszaki tevékenység

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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szakfeladat: 749050 Máshová nem sorolt egyéb
szakmai,tudományos, mûszaki tevékenység

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

85.52 Kulturális képzés
szakfeladat: 855200 Kulturális képzés

91.02 Múzeumi tevékenység
szakfeladat: 910201 Múzeumi gyûjteményi tevé-
kenység

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publi-
kációs tevékenység

910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közmûvelôdési, közönségkapcso-

lati
tevékenység

9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô tevé-
kenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának 30%-át
nem haladhatja meg.

9.5. Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az In-

tézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét maga-
sabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató irá-
nyítja. Az igazgatót az Európai Unió ajánlásainak
megfelelô nyilvános pályázati eljárás alapján – legfeljebb
öt évre – a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiak-
ban: Akadémia) elnöke nevezi ki (bízza meg), illetve menti
fel (vonja vissza megbízását).

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Intézet szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet azAkadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Intézettel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. Az Intézet az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-

lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/41/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárának
1/1963. MTA (A. K. 1.) utasításával létesített Magyar Tudo-
mányos Akadémia Kutatási Ellátási Szolgálata, amelynek
szervezetét a 8/1984. (A. K. 9.) MTA utasítás, szervezetét és
nevét Magyar TudományosAkadémia Központi Ellátási Szol-
gálata elnevezéssel a 4/1991. (A. É. 5.) MTA utasítás, majd a
Magyar Tudományos Akadémia Vezetôi Kollégiuma a nevét
1997. október 29-i döntésével Magyar Tudományos Akadé-
mia Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése
elnevezésre változtatta, alapító okiratát a költségvetési szer-
vek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tör-
vény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötele-
zettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiáról
szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel össz-
hangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint
adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai

Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése (a to-
vábbiakban: Alfa)

1.2. rövidített neve:MTA Alfa
1.3. székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
1.4. mûködési köre: országos

2. Az Alfa alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1963. február 15.
4. Az Alfa irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Alfa közvetlen felügyeletét a Magyar Tudományos
Akadémia (a továbbiakban: MTA) Titkársága (a további-
akban: MTA Titkársága) Pénzügyi Fôosztályának veze-
tôje látja el.

6. Az Alfa besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgáltató
köztestületi költségvetési szerv, közüzem.

7. Az Alfa besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

8. Az Alfa szakágazati besorolása: 811000
9. Az Alfa jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
10. Az Alfa az MTAtv.-ben és az MTA Alapszabályában fog-

laltak alapján az akadémiai ingatlanvagyon kezelésével
és üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatási tevékenysé-
get végez közfeladatként.

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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10.1. Az Alfa alap- és kiegészítô tevékenysége: Az MTA
központi ingatlanainak, továbbá az intézmények
használati körén kívüli ingatlanainak az üzemelte-
tése, egyéb szolgáltatások nyújtása. Ezen belül kü-
lönösen:
– a budaörsi úti Kutatóház (1112 Budapest, Buda-

örsi út 45.), az MTA Székháza (1051 Budapest,
Roosevelt tér 9.), Irodaháza (1051 Budapest,
Nádor u. 7.) és az irányító szerv illetékes veze-
tôje által meghatározott további ingatlanok tartós
vagy átmeneti üzemeltetése, fenntartása;

– a székházi rendezvények szervezése, az azokkal
kapcsolatos feladatok ellátása;

– akadémiai ingatlanok értékesítése, bérbeadása,
közbeszerzési tenderek lebonyolítása eseti kije-
lölés alapján;

– építés-beruházási és felújítási lebonyolítási és
mûszaki ellenôrzési tevékenység;

– az akadémiai vagyonnak az irányító szerv által
kijelölt részének kezelése és nyilvántartása;

– az alaptevékenységi üzemeltetési, fenntartási és
rendezvény szolgáltatás körében kiegészítô te-
vékenység végzése:
= az MTA Székházában a köztestületet szolgáló
Tudós Kávézó üzemeltetése,

= az építés-beruházás és felújítás lebonyolítási,
mûszaki ellenôrzési alap-tevékenység köré-
ben kiegészítô tevékenység folytatása,

= az MTA tagjai és az MTA Titkárságával köz-
szolgálati jogviszonyban álló arra jogosultak
hivatalos célú, személygépkocsival történô
utazási igényeinek kielégítése,

= az MTA hivatalos vendégeinek személygép-
kocsival történô személyszállítása,

= a személygépjármû-állomány üzemeltetése és
javíttatása.

10.2. Az Alfa alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009. dec-
ember 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend szerint:
702012 Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés-, -

becslés
10.3. Az Alfa alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-

kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
49.39 Máshova nem sorolt egyéb szárazföldi sze-

mélyszállítás
szakfeladat: 493909 Máshova nem sorolt egyéb
szárazföldi személyszállítás

56.30 Italszolgáltatás
szakfeladat: 563000 Italszolgáltatás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682001 Lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.12 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás

szakfeladat: 711200 Mérnöki tevékenység, mû-
szaki tanácsadás

81.10 Építményüzemeltetés
szakfeladat: 811000 Építményüzemeltetés

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

10.4. Az Alfa alaptevékenységétôl eltérô kisegítô és vál-
lalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenység
aránya az eredeti kiadási elôirányzatához viszonyí-
tottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-ot, a vál-
lalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem halad-
hatja meg.

11. Az Alfa egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak
szerint az igazgató vezetôi megbízása, megbízásának visz-
szavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok
gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik.

12. Az Alfánál foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

13. AzAlfa szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékenysé-
gének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevékenységek
körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô és
külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szerve-
zeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet azMTA
elnöke hagy jóvá.

14. Az MTA ingatlan vagyona használatba adásáról az Alfá-
val vagyonhasználati szerzôdést köt, az MTA Alapszabá-
lyában foglaltak szerint.

15. Az Alfa a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

16. Az Alfa a gazdasági társaságokban birtokolt részesedése-
ivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadé-
miai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

17. Az Alfánál keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdonnal az Alfa az Akadémia Alapszabályának 66. §
(6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gazda-
sági társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv
23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély
szükséges.

18. Az Alfa az Áht. és az államháztartás mûködési rendjérôl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelôen
önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírjaival,
a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

19. Az Alfa általános jogutódja – ideértve a vagyonnal kap-
csolatos jogokat is – a 2006. december 31-én megszûnt
Akadémiai Gépkocsi Szolgálat köztestületi költségvetési
szervnek.

20. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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Szám: E−660/42/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A gróf Teleki József 1826. évben tett felajánlása nyomán
nemzeti közakaratból létrejött Magyar Tudományos Akadé-
mia Könyvtára alapító okiratát a költségvetési szervek jogál-
lásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.)
44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség végre-
hajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egy-
séges szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémia Könyvtára (a

továbbiakban: Könyvtár)
1.2. rövidített neve: MTA Könyvtára
1.3. angol nyelvû megnevezése: Library of the Hungar-

ian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 1051 Budapest, Arany János u. 1.
1.5. telephelyei: kötészet (1077 Budapest, Király u. 77.)

tároló raktár (2046 Törökbálint, DEPO raktárváros)
1.6. mûködési köre: országos

2. A Könyvtár alapítója: gróf Teleki József
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1826. március 17.
4. A Könyvtár irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Könyvtár
5.1. ágazati irányítását az Oktatási és Kulturális Minisz-

térium,
5.2. közvetlen szakmai felügyeletét a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia Vezetôi Kollégiumának Könyvtári Bi-
zottsága látja el.

6. A Könyvtár besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszol-
gáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézmény.

7. A Könyvtár besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

8. A könyvtár szakmai besorolása: országos tudományos
szakkönyvtár.

9. A Könyvtár szakágazati besorolása: 910100
10. A Könyvtár jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
A Könyvtár szervezetében mûködô önálló jogi személynek
nem minôsülô szervezeti egység az Akadémiai Levéltár;
címe: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

11. A Könyvtár az MTAtv.-ben foglaltak alapján nyilvános
könyvtárként országos tudományos szakkönyvtári köz-
szolgáltatást végez közfeladatként.
11.1. A Könyvtár alap- és kiegészítô tevékenysége: a

Könyvtár, mint nemzeti intézmény, ellátja a tudomá-
nyos ismeretek terjesztésének és a tudományos
munka elômozdításának feladatait; történelmi és or-
szágos jelentôségû nyomtatott, kéziratos, levéltári és

elektronikus információhordozókon található anya-
gokat gondoz; országos feladatkörû szakkönyvtár-
ként gyûjteményét folyamatosan gyarapítja, meg-
ôrzi, feltárja és olvasóinak rendelkezésére bocsátja;
fô gyûjtôköre a nyelvtudomány, az ókortörténet, a
klasszika-filológia, az orientalisztika, az irodalom-
tudomány, az irodalomtörténet, a tudományszerve-
zés és tudománytörténet, valamint hagyományosan a
magyar történet. Gyûjti a tudományos és irodalmi
kéziratokat, régi és ritka könyveket [ôsnyomtatvá-
nyokat (1500. év elôtti, Régi Magyar Könyvtár
(RMK) 1711. év elôtti mûvei)], levéltári archiválást
igénylô akadémiai ügyiratokat, tudománytörténeti
dokumentumokat.A könyvtár alapszolgáltatásai: tá-
jékoztatás a könyvtár, a magyar és nemzetközi
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatá-
sairól, más könyvtárak állományának és szolgáltatá-
sainak elérhetôvé tétele, részvétel a könyvtárak közti
dokumentum- és információcserében, számítógépes
szakirodalmi információellátás, részvétel a nyilvá-
nos könyvtári ellátás rendszerének mûködtetését és
fejlesztését segítô szolgáltatások megvalósításában.
Az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevékeny-
ség végzése.

11.2. A Könyvtár alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
923116 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevé-

kenység
923314 Levéltári tevékenység

11.3. A Könyvtár alap- és kiegészítô tevékenységeinek te-
vékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

szakfeladat: 910121 Könyvtári állomány gyara-
pítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megôrzése,
védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások
910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és

védelme
58.11 Könyvkiadás

szakfeladat: 581100 Könyvkiadás
58.19 Egyéb kiadói tevékenység

szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése
Szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

11.4. A Könyvtár alaptevékenységétôl eltérô kisegítô te-
vékenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának 30%-át
nem haladhatja meg.

11.5. A Könyvtár vállalkozási tevékenységet nem végez.
12. A Könyvtár egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét

magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként a fôigaz-
gató irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában és a

A_Ertesito_2tord:A_Ertesito_2tord  11/17/09  11:02 AM  Page 327



*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük

328 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÔ 2009. november 13.

Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
Alapszabályának 59. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
a fôigazgató legfeljebb öt évre történô megbízása megbí-
zásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkál-
tatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe
tartozik. A fôigazgató megbízása elôtt az oktatási és kul-
turális miniszter véleményét kell kérni.

13. A Könyvtárnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekin-
tetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályaiban
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

14. A Könyvtár szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet az MTA elnöke hagy jóvá.

15. Az MTA ingatlan vagyona használatba adásáról a Könyv-
tárral vagyonhasználati szerzôdést köt, az MTA Alapsza-
bályában foglaltak szerint.

16. A Könyvtár a használatában lévô tárgyi eszközökkel és
immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-
téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

17. A Könyvtár a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

18. A Könyvtárnál keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal a Könyvtár az Akadémia Alapszabályá-
nak 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de
annak gazdasági társaságba apportként történô bevitelé-
hez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadé-
miai engedély szükséges.

19. A Könyvtár az Áht. és az államháztartás mûködési rend-
jérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfe-
lelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapír-
jaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

20. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E−660/43/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 11/1968. MTA
(A. K. 18.) számú utasításával Tudományszervezési Csopor-
tot létesített, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia fôtit-
kára 9/1980. (A. K. 1981. 1. szám) MTA–F. számú utasításá-
val Kutatásszervezési Intézetté szervezett át. A Magyar
TudományosAkadémia fôtitkára 2/1988. (A. K. 5.) MTA uta-
sításának hatálybalépésével az intézmény Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Kutatás- és Szervezetelemzô Intézete néven
mûködött tovább, amelynek nevét a Magyar Tudományos

Akadémia elnökének és fôtitkárának 1/1995. (A. É. 4.) MTA
szabályozása Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszer-
vezési Intézetre változtatta, alapító okiratát a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötele-
zettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiá-
ról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel
összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak sze-
rint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Kutatásszer-

vezési Intézet (a továbbiakban: Intézet)
1.2. rövidített neve: MTA KSZI
1.3. angol nyelvû megnevezése

teljes név: Institute for Research Organization of the
Hungarian Academy of Sciences
rövidtett név: IRO HAS

1.4. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 18.
1.5. mûködési köre: országos

2. Az Intézet alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1969. január 1.
4. Az Intézet irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Intézet besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgál-
tató köztestületi költségvetési szerv, közintézmény, amely
egyéb kutatóhelyként mûködik.

6. Az Intézet besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Intézet szakágazati besorolása: 841115
8. Az Intézet jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az Intézet az MTAtv.-ben és az MTA Alapszabályában fog-

laltak alapján kutatásszervezést végez közfeladatként.
9.1. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenysége:

Az Intézet az MTA elnökének és fôtitkárának a mun-
káját és a köztestület mûködését segítô szervezet. Fô
feladata a Közgyûlés nem akadémikus tagjai vá-
lasztásával kapcsolatos titkársági feladatok ellá-
tása; elemzések készítése, adatszolgáltatás; az aka-
démiai köztestületi tagok adatainak nyilvántartása;
publikációs adattárak mûködtetése; a közgyûlési
doktor képviselôk választásának szervezése; kiadvá-
nyok megjelentetése. Feladatai részletesen:
– elemzések, hazai és nemzetközi összehasonlító

tanulmányok, helyzetértékelô jelentések készí-
tése döntéselôkészítés céljából (felkérésre, illetve
saját kezdeményezése alapján);

– közremûködés akadémiai dokumentumok (el-
nökségi, fôtitkári beszámolók, egyéb közgyûlési,
elnökségi, munkabizottsági anyagok, tudom-
ányági elemzések stb.) összeállításában;

– közremûködés – elemzésekkel, háttéranyagok-
kal, adatgyûjtéssel, felmérésekkel – az MTA or-
szággyûlési és kormánybeszámolójának elkészí-
tésében;
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– az akadémiai információs rendszer mûködtetése
és fejlesztése, információk szolgáltatása az MTA
elnöke és fôtitkára, vezetô szervei számára;

– elnöki és fôtitkári megbízás alapján létrehozott
állandó és ad hoc bizottságokban, munkacsopor-
tokban való érdemi és szervezési jellegû részvé-
tel (koordinálás, titkársági teendôk ellátása stb.);

– akadémiai rendezvények elôkészítése, szerve-
zése, lebonyolításukban való érdemi és szerve-
zôi közremûködés;

– rendszeres és eseti akadémiai kiadványok, kézi-
könyvek (magyar és idegen nyelvû hivatalos aka-
démiai lapok, tájékoztatók, ismertetô anyagok,
külföldi tudománypolitikai dokumentumok, sta-
tisztikai összeállítások, belsô akadémiai, vala-
mint kismonográfia-sorozatok stb.) készítése,
szerkesztése, közreadása.

Az MTA köztestületi feladatai körében, az MTA
Alapszabályával összhangban
– adatbázisgazdaként fejleszti és mûködteti az aka-

démiai köztestületi tagok nyilvántartását és a
köztestületi publikációs adattárat;

– közremûködik a köztestületi küldöttek megvá-
lasztásában;

– közremûködik a köztestületi tagok és a köztes-
tületi küldöttek rendszeres és idôszaki tájékozta-
tásában;

– a köztestületnek és vezetôinek statisztikai össze-
állításokat, elemzéseket készít.

Egyéb kutatóhelyként tudománypolitikai, tudo-
mányelemzési és kutatásszervezési kutatásokat
végez és koordinál.
Az MTA Elnöksége és Titkársága számítástechnikai
hálózatának üzemeltetése:
– a szerverek, a hálózat és a lokális hálózat fel-

ügyeletének ellátása, illetve koordinálása;
– az informatikai eszköz- és szoftverpark üzemel-

tetése, karbantartása, fejlesztése;
– a szervezeti egységek számítás- és ügyvitel-tech-

nikai eszközökkel való ellátása, a telekommuni-
kációs hálózat fejlesztése,

– weboldalak, webes alkalmazások üzemeltetése
és fejlesztése,

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

9.2. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
751812 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítô tevé-
kenységek

9.3. Az Intézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
18.13 Nyomdai elôkészítô tevékenység

szakfeladat: 181300 Nyomdai elôkészítô tevé-
kenység

18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

szakfeladat: 181400 Könyvkötés, kapcsolódó
szolgáltatás

18.20 Egyéb sokszorosítás
szakfeladat: 182000 Egyéb sokszorosítás

47.61 Könyv-kiskereskedelem
szakfeladat: 476100 Könyv-kiskereskedelem

58.11 Könyvkiadás
szakfeladat: 581100 Könyvkiadás

58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása
szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek
kiadása

58.14 Folyóirat, idôszaki kiadvány kiadása
szakfeladat: 581400 Folyóirat, idôszaki kiadvány
kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység
szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység

58.29 Egyéb szoftverkiadás
szakfeladat: 582900 Egyéb szoftverkiadás

61.20 Vezeték nélküli távközlés
szakfeladat: 612000 Vezeték nélküli távközlés

62.01 Számítógépes programozás
szakfeladat: 620100 Számítógépes programozás

62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
szakfeladat: 620200 Információ-technológiai
szaktanácsadás

62.03 Számítógép-üzemeltetés
szakfeladat: 620300 Számítógép-üzemeltetés

62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
szakfeladat: 620900 Egyéb információ-techno-
lógiai szolgáltatás

63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
szakfeladat: 631100 Adatfeldolgozás, web-hosz-
ting szolgáltatás

63.12 Világháló-portál szolgáltatás
szakfeladat: 631200 Világháló-portál szolgálta-
tás

63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szol-
gáltatás
szakfeladat: 639990 Máshova nem sorolt egyéb
információs szolgáltatás

69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi te-
vékenység
szakfeladat: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói,
adószakértôi tevékenység

71.20 Mûszaki vizsgálat, elemzés
szakfeladat: 712201 Összetétel-, tisztaságvizs-
gálat-, elemzés

72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
fejlesztés
szakfeladat: 721911 Matematikai alapkutatás

721912 Matematikai alkalmazott kutatás
721921 Orvostudományi alapkutatás
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
721931 Agrártudományi alapkutatás
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721951 Kémiai alapkutatás
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721952 Kémiai alkalmazott kutatás
721961 Földtudományi alapkutatás
721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
721971 Mûszaki tudományi alapkutatás
721972 Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás
721981 Fizikai alapkutatás
721982 Fizikai alkalmazott kutatás
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-

lesztés
szakfeladat: 722011 Gazdaságtudományi alap-
kutatás

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
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
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alap-

kutatás
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkal-

mazott kutatás
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott

kutatás
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás

szakfeladat: 732000 Piac-, közvélemény-kutatás
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-

nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749031 Módszertani szakirányítás

749050 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudo-
mányos, mûszaki tevékenység

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

84.11 Általános közigazgatás
szakfeladat: 841171 Általános gazdasági, társa-
dalmi tervezési
tevékenységek központi szinten

841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési te-
vékenységek helyi, területi szinteken

841173 Statisztikai tevékenység
841181Általános K+F politika és a hozzá kapcso-

lódó források szervezése
841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcso-

lódó források igazgatása
84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális

szolgáltatás
(kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
szakfeladat: 841230 Személyes jólét növeléséhez
kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó
források igazgatása és szervezése

85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
szakfeladat: 855937 Máshova nem sorolt egyéb
felnôttoktatás

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
szakfeladat: 910132 Levéltári szolgáltatás, tu-
dományos, publikációs és

információközvetítô tevékenység
95.11 Számítógép, -periféria javítása

szakfeladat: 951100 Számítógép-periféria javí-
tása

9.4. Az Intézet alaptevékenységétôl eltérô kisegítô és vál-
lalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenység
aránya az eredeti kiadási elôirányzatához viszonyí-
tottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-ot, a vál-
lalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem halad-
hatja meg.

10. Az Intézet egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak
szerint az igazgató vezetôi megbízása, megbízásának visz-
szavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok
gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik.

11. Az Intézetnél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Intézet szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékeny-
ségének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevékenységek
körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô és
külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szerve-
zeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet azMTA
elnöke hagy jóvá.

13. Az Intézet használatában lévô ingatlant Budapest Fôvá-
ros V. kerület Önkormányzata határozatlan idôre, a nem
lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó használati
szerzôdés keretében, a 120/2005. (II. 10.) számú határo-
zatával bocsátotta rendelkezésre.

14. Az Intézet a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – a vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdont kivéve – a jelen alapító okirattal kapott felha-
talmazás alapján önállóan gazdálkodik.

15. Az Intézet a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkod-
hat.

16. Az Intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Intézet az Akadémia Alapszabályának
66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. Az Intézet az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfe-
lelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpa-
pírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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Szám: E−660/44/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

Az intézményt az Országos Tudományos Kutatási Alapról
szóló 99/1990. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
hozta létre az Országos Tudományos Kutatási Alap mûködé-
sével kapcsolatos technikai, pénzügyi, szervezési és admi-
nisztratív feladatok ellátása céljából. Alapító okiratát a tudo-
mányos kutatásért felelôs tárca nélküli miniszter 1991.
szeptember 1-ji hatállyal adta ki. Az Országos Tudományos
Kutatási Alapról szóló 99/1990. (XII. 3.) Korm. rendelet ha-
tályon kívül helyezését követôen fennállásáról – az idôköz-
ben hatályon kívül helyezett Országos Tudományos Kutatási
Alapról szóló 1993. évi XXII. törvény, majd ezt követôen – az
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló
többször módosított 1997. évi CXXXVI. törvény rendelke-
zik. Az intézmény alapító okiratát a költségvetési szervek jog-
állásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.)
44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség végre-
hajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egy-
séges szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
1.1. neve: Országos Tudományos Kutatási Alapprogra-

mok Iroda (a továbbiakban: Iroda)
1.2. rövidített neve: OTKA Iroda
1.3. székhelye: 1093 Budapest, Czuczor u. 10.
1.4. mûködési köre: országos

2. Az Iroda alapítója: tudományos kutatásért felelôs tárca
nélküli miniszter
2.1. Az alapítói jog gyakorlója: Magyar Tudományos

Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1991. szeptember 1.
4. Az Iroda irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Iroda besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgáltató
központi költségvetési szerv, közintézmény.

6. Az Iroda besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató központi költségve-
tési szerv.

7. Az Iroda szakágazati besorolása: 841115
8. Az Iroda jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató központi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az Iroda az OTKA-ról szóló törvényben foglaltak alapján

az OTKA pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív fel-
adatokat végez közfeladatként.
9.1. Az Iroda alap- és kiegészítô tevékenysége:

Fô feladata az Országos Tudományos KutatásiAlap-
programok (a továbbiakban: OTKA) mûködésével
kapcsolatos technikai, pénzügyi, szervezési és ad-
minisztratív feladatok ellátása.Az Iroda feladatát ké-
pezi a pályázatok meghirdetése, fogadása, formai el-
lenôrzése, nyilvántartása, pályázatok elbírálásával
kapcsolatos adminisztratív feladatok, pályázatok ér-

tékelésének ügyintézése, továbbítása zsûriknek,
szakértôknek, listakészítés, döntés-elôkészítés, a ve-
zetô kutatókkal szerzôdéskötés, levelezés, a kutatási
szerzôdések támogatásának utalása, elôirányzatának
átadása, az éves- és zárójelentések pénzügyi elle-
nôrzése, zsûriknek, szakértôknek szakmai vélemé-
nyezésre továbbítása, szolgáltatások biztosítása: bi-
zottsági ülésekre terem, nyomdai kapacitás, posta,
az OTKA és az OTKA Iroda éves költségvetésének,
féléves és éves beszámolójának elkészítése; infor-
mációszolgáltatás, adatszolgáltatás az OTKA testü-
letei, minisztériumok, intézmények vezetôi részére,
kapcsolattartás a hazai és külföldi kutatást támogató
alapokkal, az OTKA informatikai rendszerének,
honlapjának folyamatos fejlesztése, mûködtetése. Az
alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevékenység
végzése.

9.2. Az Iroda alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
751812 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítô tevé-
kenységek

9.3. Az Iroda alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértôi te-

vékenység
szakfeladat: 692000 Számviteli, könyvvizsgálói,
adószakértôi tevékenység

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
szakfeladat: 702200 Üzletviteli, egyéb vezetési
tanácsadás

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
szakfeladat: 821100 Összetett adminisztratív
szolgáltatás

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
szakfeladat: 821900 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás

84.11 Általános közigazgatás
szakfeladat: 841181 Általános K+F politika és
a hozzá kapcsolódó források
szervezése

841182 Általános K+F politika és a hozzá kapcso-
lódó források
igazgatása

9.4. Az Iroda alaptevékenységétôl eltérô kisegítô tevé-
kenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatához viszo-
nyítottan a 30%-ot nem haladhatja meg.

9.5. Az Iroda vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. Az Iroda felelôs vezetôje az Iroda igazgatója, akit pályá-

zati eljárás alapján az OTKA Bizottság elnöke bíz meg
határozatlan idôre. Az Iroda igazgatója tekintetében a
munkáltatói jogokat az OTKA Bizottság elnöke gyako-
rolja.

11. Az Irodánál foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
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XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Iroda mûködési kiadásai – ideértve a pályázatokat vé-
leményezô szakértôk tiszteletdíját is – az OTKA el-
ôirányzatát terhelik.

13. Az Iroda szervezeti és mûködési tevékenységének rendjét,
a kisegítô tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend
szerinti számát, a belsô és külsô kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tar-
talmazza, amelyet az OTKA Bizottság elnöke – a Magyar
Tudományos Akadémia elnökének egyetértésével – hagy
jóvá.

14. Az Iroda a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – a vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdont kivéve – a jelen alapító okirattal kapott felha-
talmazás alapján önállóan gazdálkodik.

15. Az Iroda a gazdasági társaságokban birtokolt részesedé-
seivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. Az Irodánál keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdonnal az Iroda az Akadémia Alapszabályának 66. §
(6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gazda-
sági társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv
23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély
szükséges.

17. Az Iroda az Áht. és az államháztartás mûködési rendjérôl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelôen
önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírjaival,
a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E660/45/2009.

Alapító Okirat
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Aka-

démia) 1992. évi májusi rendes közgyûlésének 17/1992.
számú határozatával megalakított Széchenyi Irodalmi és
Mûvészeti Akadémia (a továbbiakban: SZIMA) 1995. január
1. napja óta költségvetési szervként mûködô hivatali szerve-
zetének, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia Tit-
kárságának alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásá-
ról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.)
44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség végre-
hajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban,
egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi 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, Roosevelt tér 9.
1.4. mûködési köre: országos

2. A Titkárság alapítója: Magyar Tudományos Akadémia

3. Az alapítás idôpontja: 1995. január 1.
4. A Titkárság irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

5. A Titkárság besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszol-
gáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézmény

6. A Titkárság besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. A Titkárság szakágazati besorolása: 841115
8. A Titkárság, mint önállóan mûködô közszolgáltató köz-

testületi költségvetési szerv, jogi személy, elsôsorban szak-
mai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek fe-
lett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és
felelôsséggel bír. A Titkárság pénzügyi-gazdasági felada-
tait ellátó, önállóan mûködô és gazdálkodó közhatalmi
köztestületi költségvetési szerv
8.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
8.2. székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.

9. A Titkárság az MTA Alapszabálya alapján adminisztratív
feladatokat lát el közfeladatként.
9.1. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenysége: a

SZIMA alapszabályában meghatározott tevékenysé-
gekkel összefüggô operatív feladatok ellátása.

9.2. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítô

szolgáltatás
9.3. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységeinek te-

vékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
94.12 Szakmai érdekképviselet

szakfeladat: 949900 Máshova nem sorolt egyéb
közösségi, társadalmi tevékenység

9.4. A Titkárság alaptevékenységétôl eltérô kisegítô te-
vékenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatához viszo-
nyítottan 30%-ot nem haladhatja meg.

9.5. A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. A Titkárság egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét

magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként a titkár-
ságvezetô irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjá-
ban foglaltak szerint a titkárságvezetô vezetôi megbízása,
megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb
munkáltatói jogok gyakorlása – a SZIMA ügyvezetô el-
nökének javaslatának figyelembevételével – az MTA el-
nökének hatáskörébe tartozik.

11. A Titkárságnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályá-
ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Titkárság saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik,
az irányító szerv kijelölése alapján a Kutatóintézetnek az
államháztartás mûködési rendjérôl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 17. § (2) bekezdésében
meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyar
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Tudományos Akadémia Titkársága önállóan mûködô és
gazdálkodó közhatalmi köztestületi költségvetési szerv
látja el. A Titkárság és a Magyar Tudományos Akadémia
Titkársága között külön megállapodás rendelkezik arról,
hogy az Ámr. 14. § (7) bekezdésében meghatározott pénz-
ügyi-gazdasági feladatok tekintetében a munkamegosztás
és felelôsségvállalás rendje közöttük hogyan alakul. A szó-
ban forgó megállapodást az irányító szerv képviseletében
a Magyar Tudományos Akadémia Titkárság Pénzügyi Fô-
osztályának vezetôje hagyja jóvá.

13. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet a titkárságvezetô készít el, és a SZIMA elnöksé-
gének egyetértésével jóváhagyásra megküldi az Akadé-
mia fôtitkárának.

14. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Titkársággal vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadé-
mia Alapszabályában foglaltak szerint.

15. A Titkárság a használatában lévô tárgyi eszközökkel és
immateriális javakkal – az ingatlant és a vagyoni értéket
képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító ok-
irattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

16. A Titkárság a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

17. A Titkárságnál keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal a Titkárság az Akadémia Alapszabályá-
nak 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de
annak gazdasági társaságba apportként történô bevitelé-
hez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadé-
miai engedély szükséges.

18. A Titkárság az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírjai-
val, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

19. Jelen alapító okirat – a 20. pontban foglaltak kivételével
– 2009. július 1. napján lép hatályba.

20. A jelen alapító okirat 8. és 12. pontjaiban foglaltak 2010.
január 1. napján lépnek hatályba, valamint a 6. pontban
foglaltak hatályukat vesztik.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E−660/46/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia 1995. májusi köz-
gyûlése 7.3. számú határozatával (A. É. 7.) alapított Magyar
TudományosAkadémia Támogatott Kutatóhelyek Irodája ala-
pító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdál-
kodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) be-
kezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként, a

Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egy-
séges szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki, egyi-
dejûleg az intézmény neve az 1.1. alpont szerint módosul:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Támogatott

Kutatócsoportok Irodája (a továbbiakban: Iroda)
1.2. rövidített neve: MTA TKI
1.3. angol nyelvû megnevezése

teljes név: Office for Research Groups Attached to
Universities and Other Institutions of the Hungarian
Academy of Sciences
rövidített név: HAS ORG

1.4. székhelye: 1067 Budapest, Teréz krt. 13.
1.5. mûködési köre: országos

2. Az Iroda alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1995. június 1.
4. Az Iroda irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Iroda besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgáltató
köztestületi költségvetési szerv, közintézet.

6. Az Iroda besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. Az Iroda szakágazati besorolása: 721900
8. Az Iroda jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. Az Iroda az MTAtv.-ben foglaltak alapján felsôoktatási in-

tézményekben és közgyûjteményekben külön megállapo-
dás szerint létrehozott, MTA által fenntartott kutatócso-
portokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat lát el
közfeladatként.
9.1. Az Iroda alap- és kiegészítô tevékenysége: a Magyar

Tudományos Akadémia elnöke által létrehozott, nem
a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tar-
tozó intézménynél befogadott támogatott kutatócso-
portok adott pályázati ciklusra szóló támogatási
szerzôdésében meghatározott kutatási terv végre-
hajtása. A kutatási terv végrehajtása érdekében
végzi a támogatott kutatócsoport mûködésével és
gazdálkodásával összefüggô operatív feladatokat. Az
alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevékenység
végzése.

9.2. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
731014 Természettudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
731025 Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesz-

tés
731036 Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesz-

tés
731047 Mûszaki tudományi kutatás és kísérleti fej-

lesztés
732011 Humán és társadalomtudományi kutatás és

kísérleti fejlesztés

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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751812 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítô tevé-
kenységek

9.3. A Kutatóintézet alap- és kiegészítô tevékenységeinek
tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
71.12 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás

szakfeladat: 711200 Mérnöki tevékenység, mû-
szaki tanácsadás

71.20 Mûszaki vizsgálat, elemzés
szakfeladat: 712201 Összetétel-, tisztaságvizs-
gálat,- elemzés

712202 Nemesfémvizsgálat
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
712204 Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizs-

gálata
712209 Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés
72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

szakfeladat: 721111 Egészségügyi biotechnoló-
giai alapkutatás

721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott
kutatás

721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fej-
lesztés

721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkuta-
tás

721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalma-
zott kutatás

721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti
fejlesztés

721131 Mezôgazdasági biotechnológiai alapkutatás
721132 Mezôgazdasági biotechnológiai alkalmazott

kutatás
721133 Mezôgazdasági biotechnológiai kísérleti fej-

lesztés
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,

fejlesztés
szakfeladat: 721911 Matematikai alapkutatás

721912 Matematikai alkalmazott kutatás
721913 Matematikai kísérleti fejlesztés
721921 Orvostudományi alapkutatás
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
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
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
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fej-

lesztés
szakfeladat: 722011 Gazdaságtudományi alap-
kutatás

722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
722014 Jog-és államtudományi alapkutatás
722015 Jog-és államtudományi alkalmazott kutatás
722016 Jog-és államtudományi kísérleti fejlesztés
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás
722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott

kutatás
722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fej-

lesztés
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alap-

kutatás
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkal-

mazott kutatás
722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísér-

leti fejlesztés
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott

kutatás
722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fej-

lesztés
9.4. Az Iroda alaptevékenységétôl eltérô kisegítô tevé-

kenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatához viszo-
nyítottan a 30%-ot nem haladhatja meg.

9.5. Az Iroda vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. Az Iroda egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-

gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az igazgató
irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak
szerint az igazgató vezetôi megbízása, megbízásának visz-
szavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok
gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik.

11. Az Irodánál foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. Az Iroda szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô tevé-
kenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát,
a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezése-
ket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, ame-
lyet a kutatócsoportok vezetôibôl álló testület dolgoz ki és
az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
Irodával vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadémia
Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az Iroda a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.
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15. Az Iroda a gazdasági társaságokban birtokolt részesedé-
seivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A kutatócsoportok mûködése során az akadémiai támogatás
eredményeként keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdonnal az Akadémia Alapszabályának 66. § (6) bekez-
dése szerint az Irodamaga rendelkezik, de annak gazdasági
társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.

17. Az Iroda az Áht. és az államháztartás mûködési rendjérôl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelôen
önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírjaival,
a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/47/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 37/1976.
(VI. 29.) számú határozatával létrehozott Magyar Tudományos
Akadémia Debreceni Területi Bizottsága (a továbbiakban: Bi-
zottság) 1983. január 1. napja óta költségvetési szervként
mûködô hivatali szervezetének, a Debreceni Akadémiai Köz-
pontnak, amelynek nevét aMagyar TudományosAkadémia fô-
titkárának 1/2003. (A. É. 1.) MTA–F szabályzata Magyar Tu-
dományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Titkársága
elnevezésre változtatta, alapító okiratát a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
(Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség vég-
rehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egysé-
ges szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémia Debreceni Te-

rületi Bizottság Titkársága (a továbbiakban: Titkár-
ság)

1.2. rövidített neve: MTA DAB Titkárság
1.3. angol nyelvû megnevezése: The Regional Center of

the Hungarian Academy of Sciences, Debrecen
1.4. székhelye: 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.
1.5. mûködési köre: országos

2. A Titkárság alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1983. január 1.
4. A Titkárság irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Titkárság besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszol-
gáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézmény.

6. A Titkárság besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. A Titkárság szakágazati besorolása: 841115
8. A Titkárság jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Titkárság az MTA regionális mûködésével kapcsolatos

szervezô tevékenységet végez közfeladatként.
9.1. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenysége: a Bi-

zottság tudományszervezési tevékenységét segítô,
koordináló, információs, adminisztratív, gazdálko-
dási, üzemeltetési és ügyviteli feladatok ellátása; az
alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevékenység
végzése..

9.2. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
751812 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítô tevé-
kenységek

9.3. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységeinek te-
vékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

szakfeladat: 552001 Üdülôi szálláshely-szolgál-
tatás

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
szakfeladat: 559099 Egyéb máshova nem sorolt
szálláshely-szolgáltatás

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
szakfeladat: 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás

58.11 Könyvkiadás
szakfeladat: 581100 Könyvkiadás

58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása
szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek
kiadása

63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szol-
gáltatás
szakfeladat: 639990 Máshova nem sorolt egyéb
információs szolgáltatás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

73.11 Reklámügynöki tevékenység
szakfeladat: 731100 Reklámügynöki tevékenység

74.30 Fordítás, tolmácsolás
szakfeladat: 743000 Fordítás, tolmácsolás

74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-
nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749050 Máshova nem sorolt egyéb
szakmai, tudományos,
mûszaki tevékenység

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
szakfeladat: 821100 Összetett adminisztratív
szolgáltatás

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
szakfeladat: 821900 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
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szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítô üzleti
szolgáltatás
szakfeladat: 829000 Egyéb kiegészítô gazdasági
tevékenység

94.12 Szakmai érdekképviselet
szakfeladat: 949900 Máshová nem sorolható
egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység

9.4. A Titkárság alaptevékenységétôl eltérô kisegítô te-
vékenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatához viszo-
nyítottan a 30%-ot nem haladhatja meg.

9.5. A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. A Titkárság egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét

magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként a titkár-
ságvezetô irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak szerint a titkárságvezetô vezetôi megbízása, meg-
bízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb mun-
káltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe
tartozik.

11. A Titkárságnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekin-
tetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet a Titkárság vezetôje készít el, és jóváhagyásra
megküldi a Magyar TudományosAkadémia Titkárság El-
nöki Titkársága vezetôjének.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Titkársággal vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadé-
mia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Titkárság a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító ok-
irattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

15. A Titkárság a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Titkárság keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdonnal a Titkárság az Akadémia Alapszabályának 66.
§ (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gaz-
dasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. A Titkárság az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/48/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 4/1979.
(I. 30.) számú határozatával létrehozott Magyar Tudományos
Akadémia Miskolci Területi Bizottsága (a továbbiakban: Bi-
zottság) 1983. január 1. napja óta költségvetési szervként
mûködô hivatali szervezetének, a Miskolci Akadémiai Köz-
pontnak, amelynek nevét a Magyar Tudományos Akadémia
fôtitkárának 1/2003. (A. É. 1.) MTA–F szabályzata Magyar
Tudományos Akadémia Miskolci
Területi Bizottság Titkársága elnevezésre változtatta, ala-

pító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdál-
kodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) be-
kezdésében meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény (MTAtv.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (Áht.) rendelkezéseivel összhangban, egységes szer-
kezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémiaMiskolci Terü-

leti Bizottság Titkársága (a továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve: MTA MAB Titkárság
1.3. angol nyelvû megnevezése: The Regional Commit-

tee of the Hungarian Academy of Sciences at Mis-
kolc

1.4. székhelye: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.
1.5. mûködési köre: országos

2. A Titkárság alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1983. január 1.
4. A Titkárság irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Titkárság besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszol-
gáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézmény.

6. A Titkárság besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. A Titkárság szakágazati besorolása: 841115
8. A Titkárság jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Titkárság az MTA regionális mûködésével kapcsolatos

szervezô tevékenységet végez közfeladatként.
9.1. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenysége: a Bi-

zottság tudományszervezési tevékenységét segítô,
koordináló, információs, adminisztratív, gazdálko-
dási, üzemeltetési és ügyviteli feladatok ellátása; az
alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevékenység
végzése.

9.2. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
751812 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítô tevé-
kenységek

9.3. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységeinek te-
vékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
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TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

szakfeladat: 552001 Üdülôi szálláshely-szolgál-
tatás

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
szakfeladat: 559099 Egyéb máshova nem sorolt
szálláshely-szolgáltatás

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
szakfeladat: 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.29 Egyéb vendéglátás
szakfeladat: 562920 Egyéb vendéglátás

58.11 Könyvkiadás
szakfeladat: 581100 Könyvkiadás

58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása
szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek
kiadása

63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szol-
gáltatás
szakfeladat: 639990 Máshova nem sorolt egyéb
információs szolgáltatás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

73.11 Reklámügynöki tevékenység
szakfeladat: 731100 Reklámügynöki tevékenység

74.30 Fordítás, tolmácsolás
szakfeladat: 743000 Fordítás, tolmácsolás

74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-
nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749040 K+F tevékenységekhez kap-
csolódó innováció

749050 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudo-
mányos,
mûszaki tevékenység

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
szakfeladat: 821100 Összetett adminisztratív
szolgáltatás

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
szakfeladat: 821900 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

82.90 Egyéb kiegészítô gazdasági tevékenység
szakfeladat: 829000 Egyéb kiegészítô gazdasági
tevékenység

94.12 Szakmai érdekképviselet
szakfeladat: 949900 Máshová nem sorolható
egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység

84.21 Külügyek
szakfeladat: 842135 Határon túli magyar tudo-
mányosság támogatása

9.4. A Titkárság alaptevékenységétôl eltérô kisegítô te-
vékenységet is folytathat; e tevékenysége arányának

felsô határa eredeti kiadási elôirányzatához viszo-
nyítottan a 30%-ot nem haladhatja meg.

9.5. A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. A Titkárság egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét

magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként a titkár-
ságvezetô irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak szerint a titkárságvezetô vezetôi megbízása, meg-
bízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb mun-
káltatói jogok gyakorlása a Magyar Tudományos Akadé-
mia elnökének hatáskörébe tartozik.

11. A Titkárságnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekin-
tetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet a Titkárság vezetôje készít el, és jóváhagyásra
megküldi a Magyar TudományosAkadémia Titkárság El-
nöki Titkársága vezetôjének.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Titkársággal vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadé-
mia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Titkárság a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító ok-
irattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

15. A Titkárság a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Titkárságnál keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal a Titkárság az Akadémia Alapszabályá-
nak 66. § (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de
annak gazdasági társaságba apportként történô bevitelé-
hez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadé-
miai engedély szükséges.

17. A Titkárság az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/49/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 4/1969.
(I. 28.) számú határozatával létrehozott Magyar Tudományos
Akadémia Pécsi Területi Bizottsága (a továbbiakban: Bizott-
ság) 1983. január 1. napja óta költségvetési szervként mûködô
hivatali szervezetének, a Pécsi Akadémiai Központnak,
amelynek nevét a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárá-
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nak 1/2003. (A. É. 1.) MTA–F szabályzata Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Pécsi Területi Bizottság Titkársága elneve-
zésre változtatta, alapító okiratát a költségvetési szervek jog-
állásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
(Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötelezettség
végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel össz-
hangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint
adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar TudományosAkadémia Pécsi Területi

Bizottság Titkársága (a továbbiakban: Titkárság)
1.2. rövidített neve: MTA PAB Titkárság
1.3. angol nyelvû megnevezése

teljes név: The Regional Committee of the Hunga-
rian Academy of Sciences at Pecs
rövidített név: Regional Committee of HAS at Pecs

1.4. székhelye: 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
1.5. mûködési köre: országos

2. A Titkárság alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1983. január 1.
4. A Titkárság irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Titkárság besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszol-
gáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézmény.

6. A Titkárság besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. A Titkárság szakágazati besorolása: 841115
8. A Titkárság jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Titkárság az MTA regionális mûködésével kapcsolatos

szervezô tevékenységet végez közfeladatként.
9.1. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenysége: a Bi-

zottság tudományszervezési tevékenységét segítô,
koordináló, információs, adminisztratív, gazdálko-
dási, üzemeltetési és ügyviteli feladatok ellátása; az
alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevékenység
végzése.

9.2. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
751812 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítô tevé-
kenységek

9.3. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységeinek te-
vékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

szakfeladat: 559099 Egyéb máshová nem sorolt
szálláshely-szolgáltatás

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
szakfeladat: 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás

58.11 Könyvkiadás
szakfeladat: 581100 Könyvkiadás

58.12 Címtárak, levelezôjegyzékek kiadása
szakfeladat: 581200 Címtárak, levelezôjegyzékek
kiadása

63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szol-
gáltatás
szakfeladat: 639900 Máshova nem sorolt egyéb
információs szolgáltatás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

73.11 Reklámügynöki tevékenység
szakfeladat: 731100 Reklámügynöki tevékenység

74.30 Fordítás, tolmácsolás
szakfeladat: 743000 Fordítás, tolmácsolás

74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-
nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749040 K+F tevékenységekhez kap-
csolódó innováció

749050 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudo-
mányos,
mûszaki tevékenység

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
szakfeladat: 821100 Összetett adminisztratív
szolgáltatás

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
szakfeladat: 821900 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

82.90 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítô gazda-
sági tevékenység
szakfeladat: 829000 Egyéb kiegészítô gazdasági
tevékenység

94.12 Szakmai érdekképviselet
szakfeladat: 949900 Máshová nem sorolt egyéb
közösségi, társadalmi
tevékenység

9.4. A Titkárság alaptevékenységétôl eltérô kisegítô te-
vékenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatához viszo-
nyítottan a 30%-ot nem haladhatja meg.

9.5. A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. A Titkárság egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét

magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként a titkár-
ságvezetô irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak szerint a titkárságvezetô vezetôi megbízása, meg-
bízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb mun-
káltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe
tartozik.

11. A Titkárságnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekin-
tetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet a Titkárság vezetôje készít el, és jóváhagyásra
megküldi a Magyar TudományosAkadémia Titkárság El-
nöki Titkársága vezetôjének.
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13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Titkársággal vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadé-
mia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Titkárság a használatában lévô tárgyi eszközökkel és
immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-
téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

15. A Titkárság a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Titkárság keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdonnal a Titkárság az Akadémia Alapszabályának 66.
§ (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gaz-
dasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. A Titkárság az Áht. és az államháztartás mûködési rend-
jérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfe-
lelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapír-
jaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/50/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének
136/1961. (III. 3.) számú határozatával létrehozott Magyar
TudományosAkadémia Szegedi Területi Bizottsága (a továb-
biakban: Bizottság) 1983. január 1. napja óta költségvetési
szervként mûködô hivatali szervezetének, a Szegedi Akadé-
miai Központnak, amelynek nevét a Magyar Tudományos
Akadémia fôtitkárának 1/2003. (A. É. 1.) MTA–F szabályzata
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság
Titkársága elnevezésre változtatta, alapító okiratát a költség-
vetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kö-
telezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadé-
miáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel
összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak sze-
rint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Te-

rületi Bizottság Titkársága (a továbbiakban: Titkár-
ság)

1.2. rövidített neve: MTA SZAB Titkárság
1.3. angol nyelvû megnevezése: The Regional Commit-

tee of the Hungarian Academy of Sciences at Sze-
ged

1.4. székhelye: 6720 Szeged, Somogyi B. u. 7.

1.5. mûködési köre: országos
2. A Titkárság alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1983. január 1.
4. A Titkárság irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Titkárság besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszol-
gáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézmény.

6. A Titkárság besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

7. A Titkárság szakágazati besorolása: 841115
8. A Titkárság jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Titkárság az MTA regionális mûködésével kapcsolatos

szervezô tevékenységet végez közfeladatként.
9.1. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenysége: a Bi-

zottság tudományszervezési tevékenységét segítô,
koordináló, információs, adminisztratív, gazdálko-
dási, üzemeltetési és ügyviteli feladatok ellátása; az
alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevékenység
végzése.

9.2. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
751812 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítô tevé-

kenységek
9.3. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységeinek te-

vékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

szakfeladat: 559099 Egyéb máshova nem sorolt
szálláshely-szolgáltatás

56.21 Rendezvényi étkeztetés
szakfeladat: 562100 Rendezvényi étkeztetés

56.29 Egyéb vendéglátás
szakfeladat: 562920 Egyéb vendéglátás

58.11 Könyvkiadás
szakfeladat: 581100 Könyvkiadás

58.19 Egyéb kiadói tevékenység
szakfeladat: 581900 Egyéb kiadói tevékenység

63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szol-
gáltatás
szakfeladat: 639990 Máshova nem sorolt egyéb
információs szolgáltatás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

73.11 Reklámügynöki tevékenység
szakfeladat: 731100 Reklámügynöki tevékenység

74.30 Fordítás, tolmácsolás
szakfeladat: 743000 Fordítás, tolmácsolás

74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-
nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749050 Máshova nem sorolt egyéb
szakmai, tudományos,
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mûszaki tevékenység
77.11 Személygépjármû kölcsönzése

szakfeladat: 771100 Személygépjármû kölcsön-
zése

77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
szakfeladat: 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz
kölcsönzése

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
szakfeladat: 821100 Összetett adminisztratív
szolgáltatás

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
szakfeladat: 821900 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítô üzleti
szolgáltatás
szakfeladat: 829000 Egyéb kiegészítô gazdasági
tevékenység

94.12 Szakmai érdekképviselet
szakfeladat: 949900 Máshová nem sorolt egyéb
közösségi, társadalmi
tevékenység

9.4. A Titkárság alaptevékenységétôl eltérô kisegítô te-
vékenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatához viszo-
nyítottan a 30%-ot nem haladhatja meg.

9.5. A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. A Titkárság egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét

magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként a titkár-
ságvezetô irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak szerint a titkárságvezetô vezetôi megbízása, meg-
bízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb mun-
káltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe
tartozik.

11. A Titkárságnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekin-
tetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet a Titkárság vezetôje készít el, és jóváhagyásra
megküldi a Magyar TudományosAkadémia Titkárság El-
nöki Titkársága vezetôjének.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Titkársággal vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadé-
mia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Titkárság a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító ok-
irattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

15. A Titkárság a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

16. A Titkárság keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdonnal a Titkárság az Akadémia Alapszabályának 66.
§ (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gaz-
dasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. A Titkárság az Áht. és az államháztartás mûködési rendjé-
rôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfele-
lôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírja-
ival, a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/51/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

AMagyar TudományosAkadémia Elnökségének 48/1972.
(IX. 26.) számú határozatával létrehozott Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága (a továbbiak-
ban: Bizottság) 1983. január 1. napja óta költségvetési szerv-
ként mûködô hivatali szervezetének, a Veszprémi Akadémiai
Központnak, amelynek nevét a Magyar Tudományos Akadé-
mia fôtitkárának 1/2003. (A. É. 1.) MTA–F szabályzata
Magyar TudományosAkadémiaVeszprémi Területi Bizottság
Titkársága elnevezésre változtatta, alapító okiratát a költség-
vetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kö-
telezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadé-
miáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel
összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak sze-
rint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi

Területi Bizottság Titkársága (a továbbiakban: Tit-
kárság)

1.2. rövidített neve: MTAVEAB Titkárság
1.3. angol nyelvû megnevezése: Secretariat of the Re-

gional Centre of the Hungarian Academy of Sci-
ences, Veszprém

1.4. székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 37.
1.5. mûködési köre: országos

2. A Titkárság alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Az alapítás idôpontja: 1983. január 1.
4. A Titkárság irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. A Titkárság besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszol-
gáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézmény.

6. A Titkárság besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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7. A Titkárság szakágazati besorolása: 841115
8. A Titkárság jogi személy, hozzá önállóan mûködô köz-

szolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
9. A Titkárság az MTA regionális mûködésével kapcsolatos

szervezô tevékenységet végez közfeladatként.
9.1. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenysége: a Bi-

zottság tudományszervezési tevékenységét segítô, ko-
ordináló, információs, adminisztratív, gazdálkodási,
üzemeltetési és ügyviteli feladatok ellátása; az alap-
tevékenységgel azonos kiegészítô tevékenység végzése.

9.2. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
751812 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítô tevé-

kenységek
9.3. A Titkárság alap- és kiegészítô tevékenységeinek te-

vékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

szakfeladat: 559099 Egyéb máshová nem sorolt
szálláshely-szolgáltatás

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
szakfeladat: 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.21 Rendezvényi étkeztetés
szakfeladat: 562100 Rendezvényi étkeztetés

56.29 Egyéb vendéglátás
szakfeladat: 562920 Egyéb vendéglátás

58.11 Könyvkiadás
szakfeladat: 581100 Könyvkiadás

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

73.11 Reklámügynöki tevékenység
szakfeladat: 731100 Reklámügynöki tevékenység

74.30 Fordítás, tolmácsolás
szakfeladat: 743000 Fordítás, tolmácsolás

74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudomá-
nyos, mûszaki tevékenység
szakfeladat: 749050 Máshová nem sorolt egyéb
szakmai, tudományos
mûszaki tevékenység

77.11 Személygépjármû kölcsönzése
szakfeladat: 771100 Személygépjármû kölcsön-
zése

77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
szakfeladat: 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz
kölcsönzése

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
szakfeladat: 821100 Összetett adminisztratív
szolgáltatás

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
szakfeladat: 821900 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítô üzleti
szolgáltatás
szakfeladat: 829000 Egyéb kiegészítô gazdasági
tevékenység

94.12 Szakmai érdekképviselet
szakfeladat: 949900 Máshová nem sorolt egyéb
közösségi, társadalmi
tevékenység

9.4. A Titkárság alaptevékenységétôl eltérô kisegítô te-
vékenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatához viszo-
nyítottan a 30%-ot nem haladhatja meg.

9.5. A Titkárság vállalkozási tevékenységet nem végez.
10. A Titkárság egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét

magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként a titkár-
ságvezetô irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak szerint a titkárságvezetô vezetôi megbízása, meg-
bízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb mun-
káltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe
tartozik.

11. A Titkárságnál foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekin-
tetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. A Titkárság szervezeti és mûködési rendjét, a kisegítô te-
vékenységek körét és azok szakfeladat-rend szerinti szá-
mát, a belsô és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelke-
zéseket a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza,
amelyet a Titkárság vezetôje készít el, és jóváhagyásra
megküldi a Magyar TudományosAkadémia Titkárság El-
nöki Titkársága vezetôjének.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról a
Titkársággal vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadé-
mia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. A Titkárság a használatában lévô tárgyi eszközökkel és
immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-
téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

15. A Titkárság a gazdasági társaságokban birtokolt ré-
szesedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint ki-
adott akadémiai engedélyben részletezett módon gaz-
dálkodhat.

16. A Titkárság keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdonnal a Titkárság az Akadémia Alapszabályának 66.
§ (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gaz-
dasági társaságba apportként történô beviteléhez az
MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai en-
gedély szükséges.

17. A Titkárság az Áht. és az államháztartás mûködési rend-
jérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek meg-
felelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, érték-
papírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

18. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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Szám: E–660/52/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar TudományosAkadémia (a továbbiakban: MTA)
által 1984. január 1-jei hatállyal létrehozottAkadémiai Óvoda,
amelynek nevét a 2/1995. (A. É. 5.) MTA szabályozás Aka-
démiai Óvoda és Bölcsôde elnevezésre változtatta, alapító ok-
iratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásá-
ról szóló 2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében
meghatározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tu-
dományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.),
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.),
valamint a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény és a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény rendelkezéseivel összhangban, egységes
szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint adom ki:
1. A közoktatási intézmény
1.1. neve: Akadémiai Óvoda és Bölcsôde (a továbbiak-

ban: intézmény)
1.2. székhelye: 1022 Budapest, Barsi út 3.
1.3. mûködési köre: országos
1.4. alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
1.5. alapítás idôpontja: 1984. január 1.
1.6. OM azonosító száma: 200731
1.7. szakágazati besorolása: 851020
1.8. típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intéz-

mény: óvoda és bölcsôde
1.9. felvehetô maximális gyermeklétszám:

– bölcsôdei ellátás keretében: 30 fô
– óvodai nevelés keretében: 75 fô

2. Az intézmény irányító szervének
2.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
2.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

3. Az intézmény funkcionális felügyeletét az MTA Vezetôi
Kollégiumának Szociális Bizottsága látja el, az MTA Tit-
kárság Jogi és Igazgatási Fôosztálya adminisztrációs se-
gítségével.

4. A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét Bu-
dapest Fôváros Önkormányzatának fôjegyzôje látja el.

5. Az intézmény besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszol-
gáltató köztestületi költségvetési szerv, közintézmény.

6. Az intézmény besorolása az Stv. 18. §-a szerint: 2009. dec-
ember 31. napjáig önállóan mûködô közszolgáltató köz-
testületi költségvetési szerv, 2010. január 1. napjától ön-
állóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv.

7. Az intézmény, mint önállóan mûködô közszolgáltató köz-
testületi költségvetési szerv, jogi személy, elsôsorban szak-
mai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek fe-
lett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és
felelôsséggel bír. Az Intézet pénzügyi-gazdasági feladatait
ellátó, önállóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató
köztestületi költségvetési szerv.
7.1. neve: Mátrafüredi Akadémiai Üdülô
7.2. székhelye: 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1–3.

8. Az intézmény az MTAtv.-ben és a vonatkozó szaktörvény-
ben foglaltak alapján közoktatási és gyermekjóléti fel-
adatokat végez közfeladatként.
8.1. Az intézmény közfeladatként ellátandó alap- és ki-

egészítô tevékenysége:
– az MTATitkárságával közszolgálati jogviszony-

ban, munkaviszonyban, az MTA által fenntartott
köztestületi költségvetési szervekkel közalkal-
mazotti jogviszonyban álló, illetve az említett
köztestületi költségvetési szervektôl nyugállo-
mányba vonult személyek, és az MTA köztestü-
leti tagjai 18 hónapostól 3 éves korú gyermekei-
nek, illetve unokáinak bölcsôdei ellátása, 3 éves
kortól 7 éves korú gyermekeinek, illetve unoká-
inak óvodai nevelése;

– az elôzôekben említettek elsôbbségének kielégí-
tése után megmaradt férôhelyekkel az óvodave-
zetô szabadon rendelkezik

– az alaptevékenységgel összefüggô kiegészítô te-
vékenység végzése: étkeztetés, intézményi va-
gyon mûködtetése.

8.2. Az intézmény alap- és kiegészítô tevékenységei a
2009. december 31. napjáig érvényes szakfeladat-
rend szerint:
801115 Óvodai nevelés
853211 Bölcsôdei ellátás

8.3. Az intézmény alap- és kiegészítô tevékenységeinek
tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
56.29 Egyéb vendéglátás

szakfeladat: 562912 Óvodai intézményi étkezte-
tés

562916 Üdülôi, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
81.10. Építményüzemeltetés

szakfeladat: 811000 Építményüzemeltetés
85.10. Iskolai elôkészítô oktatás

szakfeladat. 851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai

nevelése, ellátása
88.91 Gyermekek napközbeni ellátása

szakfeladat: 889101 Bölcsôdei ellátás
8.4. Az intézmény alaptevékenységétôl eltérô kisegítô te-

vékenységet is folytathat; e tevékenysége arányának
felsô határa eredeti kiadási elôirányzatának 30%-át
nem haladhatja meg.

8.5. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem
végez.

9. Az intézmény egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét
magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az óvo-
davezetô irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak szerint az óvodavezetô vezetôi megbízása, meg-
bízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb mun-
káltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe
tartozik.

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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10. Az intézménynél foglalkoztatottak közalkalmazottak, te-
kintetükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályai-
ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

11. Az intézmény mûködésére vonatkozó rendelkezéseket, a
kisegítô tevékenységek körét és azok szakfeladat-rend sze-
rinti számát, a Szervezeti és mûködési szabályzat tartal-
mazza, amelyet az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Fô-
osztályának vezetôje hagy jóvá.

12. Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele az irányító
szerv által szabályozott módon történik.

13. Az intézmény saját gazdasági szervezettel nem rendelke-
zik, az irányító szerv kijelölése alapján az intézménynek
az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 17. §-ának (2) bekezdé-
sében meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Mát-
rafüredi Akadémiai Üdülô látja el.

14. Az intézmény és a Mátrafüredi Akadémiai Üdülô önál-
lóan mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi
költségvetési szerv között külön megállapodás rendelke-
zik arról, hogy az Ámr. 14. §-ának (7) bekezdésében
meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatok tekinteté-
ben a munkamegosztás és felelôsségvállalás rendje kö-
zöttük hogyan alakul. A szóban forgó megállapodást az
irányító szerv képviseletében a Magyar Tudományos Aka-
démia Titkárság Pénzügyi Fôosztályának vezetôje hagyja
jóvá.

15. A feladatok ellátásához szükséges (12881. helyrajzi
számú, 3897 m2 alapterületû,) ingatlan, az ingóságok az
MTA vagyonához tartoznak.

16. Az Akadémia ingatlan vagyona használatba adásáról az
intézménnyel vagyonhasználati szerzôdést köt, az Akadé-
mia Alapszabályában foglaltak szerint.

17. Az intézmény a használatában lévô tárgyi eszközökkel és
immateriális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni ér-
téket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

18. A vagyon feletti rendelkezésre a tulajdonos az intézmény
részére térítésmentes használati jogot biztosít, azzal a fel-
tétellel, hogy az intézmény vezetôje azt nem jogosult el-
idegeníteni.

19. Az intézmény a gazdasági társaságokban birtokolt része-
sedéseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott
akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

20. Az intézménynél keletkezett vagyoni értéket képviselô szel-
lemi tulajdonnal az Akadémia Alapszabályának 66. § (6)
bekezdése szerint az intézmény maga rendelkezik, de
annak gazdasági társaságba apportként történô bevitelé-
hez az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadé-
miai engedély szükséges.

21. Az intézmény az Áht. és az államháztartás mûködési rend-
jérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfe-
lelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapír-
jaival, a tevékenysége eredményébôl származó
eszközeivel.

22. Jelen alapító okirat – a 23. pontban foglaltak kivételével
– 2009. július 1. napján lép hatályba.

23. A jelen alapító okirat 7., 13. és 14. pontjaiban foglaltak
2009. december 31. napján hatályukat vesztik. 2010. ja-
nuár 1-jétôl a 7. pont az alábbiak szerint módosul: 7. Az
intézmény jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-
gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/53/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar TudományosAkadémia (a továbbiakban: MTA)
fôtitkárának 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasításával létrehozott
Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülô alapító okiratát a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében megha-
tározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendel-
kezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az
alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülô (a to-

vábbiakban: Üdülô)
1.2. székhelye: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky

út 1.
1.3. mûködési köre: országos

2. Az Üdülô alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába beje-

gyezve: 1983. január 1.
4. Az Üdülô irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Üdülô funkcionális felügyeletét az MTA Vezetôi Kollé-
giumának Szociális Bizottsága látja el, az MTA Titkárság
Jogi és Igazgatási Fôosztálya adminisztrációs segítségé-
vel.

6. Az Üdülô besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgáltató
köztestületi költségvetési szerv, közüzem.

7. Az Üdülô besorolása az Stv. 18. §-a szerint: 2009. dec-
ember 31. napjáig önállóan mûködô és gazdálkodó köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, amely 2010.
január 1. napjától önállóan mûködô köztestületi költség-
vetési szervként mûködik. Az irányító szerv kijelölése
alapján az említett idôponttól az Üdülô pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan mûködô és gazdálkodó
közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv
7.1. neve: Mátrafüredi Akadémiai Üdülô
7.2. székhelye: 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 13.

8. Az Üdülô szakágazati besorolása: 552000
9. Az Üdülô jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
10. Az Üdülô az MTAtv.-ben és az MTA Alapszabályában fog-

laltak alapján jóléti szolgáltatást nyújt közfeladatként.

*A módosításokat dôlt betûvel jelöltük
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10.1. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenysége:
– az MTA tagjai, az MTA Doktora címmel, a tu-

dományos fokozattal rendelkezôk (együtt: tudó-
sok), azok hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt
tudósok hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez
kapcsolódó szolgáltatások ellátása;

– az MTA által fenntartott köztestületi költségve-
tési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban,
illetve az MTA Titkárságával közszolgálati jog-
viszonyban, munkaviszonyban állók, valamint a
szóban forgó intézményektôl nyugállományba
vonult személyek (munkatársak), azok hozzátar-
tozóinak, továbbá az elhunyt munkatársak hoz-
zátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások ellátása;

– kongresszusok, tudományos, kulturális találko-
zók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolí-
tása;

– külsô étkeztetés és vendéglátás;
– az épületek fenntartásának és üzemeltetésének

biztosítása;
– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-

kenység végzése.
10.2. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.

december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
551414 Üdültetés

10.3. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.10 Szállodai szolgáltatás

szakfeladat: 551000 Szállodai szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

szakfeladat: 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29 Egyéb vendéglátás

szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés
56.30 Italszolgáltatás

szakfeladat: 563000 Italszolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

10.4. Az Üdülô alaptevékenységétôl eltérô kisegítô és vál-
lalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenysé-
gek aránya az eredeti kiadási elôirányzatához vi-
szonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-ot,
a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem ha-
ladhatja meg.

11. Az Üdülô egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az üdülôve-
zetô irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában fog-
laltak szerint az üdülôvezetô vezetôi megbízása,

megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb
munkáltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatás-
körébe tartozik.

12. Az Üdülônél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

13. Az Üdülô szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékeny-
ségének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevékenysé-
gek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô
és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szer-
vezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az
MTATitkárság Jogi és Igazgatási Fôosztályának vezetôje
hagy jóvá.

14. Az Üdülô szolgáltatásainak igénybevétele az MTA elnö-
kének és fôtitkárának 1/2009. (A. É. 2.) MTA együttes sza-
bályzatában foglaltak szerint történik.

15. Az MTA ingatlan vagyona használatba adásáról az Üdü-
lôvel vagyonhasználati szerzôdést köt, az MTA Alapsza-
bályában foglaltak szerint.

16. Az Üdülô a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

17. Az Üdülô a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

18. Az Üdülônél keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdonnal az Üdülô az MTA Alapszabályának 66. § (6)
bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gazdasági
társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szüksé-
ges.

19. Az Üdülô az Áht. és az államháztartás mûködési rendjérôl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek (Ámr.) meg-
felelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpa-
pírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszkö-
zeivel.

20. Figyelemmel arra, hogy az Üdülô önálló gazdálkodása
2009. december 31. napjával megszûnik az irányító szerv
kijelölése alapján 2010. január 1. napjától kezdôdôen a
Mátrafüredi Akadémia Üdülô látja el az Üdülônek az Ámr.
17. § (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi-gazdasági
feladatait. Az Üdülô és a Mátrafüredi Akadémia Üdülô
között külön megállapodásban kell rendelkezni arról,
hogy az Ámr. 14. § (7) bekezdésében meghatározott pénz-
ügyi-gazdasági feladatok tekintetében a munkameg-osz-
tás és a felelôsségvállalás rendje közöttük hogyan alakul.
A szóban forgó megál-lapodást az irányító szerv képvise-
letében az MTA Titkárság Pénzügyi Fôosztályának veze-
tôje hagyja jóvá.

21. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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Szám: E–660/54/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar TudományosAkadémia (a továbbiakban: MTA)
fôtitkárának 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasításával létrehozott
Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülô alapító okiratát a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében megha-
tározott kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendel-
kezéseivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az
alábbiak szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: BalatonvilágosiAkadémiai Tudós Üdülô (a to-

vábbiakban: Üdülô)
1.2. székhelye: 8171 Balatonvilágos, Rákóczi út 31.
1.3. mûködési köre: országos

2. Az Üdülô alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába beje-

gyezve: 1983. január 1.
4. Az Üdülô irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Üdülô funkcionális felügyeletét a MTA Vezetôi Kollé-
giumának Szociális Bizottsága látja el, az MTA Titkárság
Jogi és Igazgatási Fôosztálya adminisztrációs segítségé-
vel.

6. Az Üdülô besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgáltató
köztestületi költségvetési szerv, közüzem.

7. Az Üdülô besorolása az Stv. 18. §-a szerint: 2009. dec-
ember 31. napjáig önállóan mûködô és gazdálkodó köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, amely 2010.
január 1. napjától önállóan mûködô köztestületi költség-
vetési szervként mûködik. Az irányító szerv kijelölése
alapján az említett idôponttól az Üdülô pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan mûködô és gazdálkodó
közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv
7.1. neve: Mátrafüredi Akadémiai Üdülô
7.2. székhelye: 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 13.

8. Az Üdülô szakágazati besorolása: 552000
9. Az Üdülô jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
10. Az Üdülô az MTAtv.-ben és az MTA Alapszabályában fog-

laltak alapján jóléti szolgáltatást nyújt közfeladatként.
10.1. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenysége:

– az MTA tagjai, az MTA Doktora címmel, a tu-
dományos fokozattal rendelkezôk (együtt: tudó-
sok), azok hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt
tudósok hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez
kapcsolódó szolgáltatások ellátása;

– az MTA által fenntartott köztestületi költségve-
tési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban,
illetve az MTA Titkárságával közszolgálati jog-
viszonyban, munkaviszonyban állók, valamint a
szóban forgó intézményektôl nyugállományba

vonult személyek (munkatársak), azok hozzátar-
tozóinak, továbbá az elhunyt munkatársak hoz-
zátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások ellátása;

– külsô étkeztetés és vendéglátás;
– kongresszusok, tudományos, kulturális találko-

zók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolí-
tása;

– az épületek fenntartásának és üzemeltetésének
biztosítása;

– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-
kenység végzése.

10.2. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.
december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
551414 Üdültetés

10.3. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.10 Szállodai szolgáltatás

szakfeladat: 551000 Szállodai szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

szakfeladat: 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29 Egyéb vendéglátás

szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés
56.30 Italszolgáltatás

szakfeladat: 563000 Italszolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

10.4. Az Üdülô alaptevékenységétôl eltérô kisegítô és vál-
lalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenysé-
gek aránya az eredeti kiadási elôirányzatához vi-
szonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-ot,
a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem ha-
ladhatja meg.

11. Az Üdülô egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az üdülôve-
zetô irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában fog-
laltak szerint az üdülôvezetô vezetôi megbízása,
megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb
munkáltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatás-
körébe tartozik.

12. Az Üdülônél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

13. Az Üdülô szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékeny-
ségének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevékenysé-
gek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô
és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szer-
vezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az
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MTATitkárság Jogi és Igazgatási Fôosztályának vezetôje
hagy jóvá.

14. Az Üdülô szolgáltatásainak igénybevétele az MTA elnö-
kének és fôtitkárának 1/2009. (A. É. 2.) MTA együttes sza-
bályzatában foglaltak szerint történik.

15. Az MTA ingatlan vagyona használatba adásáról az Üdü-
lôvel vagyonhasználati szerzôdést köt, az MTA Alapsza-
bályában foglaltak szerint.

16. Az Üdülô a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

17. Az Üdülô a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

18. Az Üdülônél keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdonnal az Üdülô az MTA Alapszabályának 66. § (6)
bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gazdasági
társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szüksé-
ges.

19. Az Üdülô az Áht. és az államháztartás mûködési rendjérôl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek (Ámr.) meg-
felelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpa-
pírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszkö-
zeivel.

20. Figyelemmel arra, hogy az Üdülô önálló gazdálkodása
2009. december 31. napjával megszûnik az irányító szerv
kijelölése alapján 2010. január 1. napjától kezdôdôen a
Mátrafüredi Akadémia Üdülô látja el az Üdülônek az Ámr.
17. § (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi-gazdasági
feladatait. Az Üdülô és a Mátrafüredi Akadémia Üdülô
között külön megállapodásban kell rendelkezni arról,
hogy az Ámr. 14. § (7) bekezdésében meghatározott pénz-
ügyi-gazdasági feladatok tekintetében a munkameg-osz-
tás és a felelôsségvállalás rendje közöttük hogyan alakul.
A szóban forgó megál-lapodást az irányító szerv képvise-
letében az MTA Titkárság Pénzügyi Fôosztályának veze-
tôje hagyja jóvá.

21. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/55/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar TudományosAkadémia (a továbbiakban: MTA)
fôtitkárának 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasításával létrehozott
MátrafürediAkadémiai Üdülô alapító okiratát a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötele-
zettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiá-
ról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartás-

ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel
összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak sze-
rint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Mátrafüredi Akadémiai Üdülô (a továbbiak-

ban: Üdülô)
1.2. székhelye: 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 1–3.
1.3. telephelye: Erdôtarcsai Akadémiai Üdülô (2177

Erdôtarcsa, Petôfi Sándor u. 1.)
1.4. mûködési köre: országos

2. Az Üdülô alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába beje-

gyezve: 1983. január 1.
4. Az Üdülô irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Üdülô funkcionális felügyeletét a MTA Vezetôi Kollé-
giumának Szociális Bizottsága látja el, az MTA Titkárság
Jogi és Igazgatási Fôosztálya adminisztrációs segítségé-
vel.

6. Az Üdülô besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgáltató
köztestületi költségvetési szerv, közüzem.

7. Az Üdülô besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

8. Az Üdülô szakágazati besorolása: 552000
9. Az Üdülô jogi személy, 2009. december 31. napjáig hozzá

tartozó, önállóan mûködô közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv
9.1. neve: Akadémiai Óvoda és Bölcsôde
9.2. székhelye: 1022 Budapest, Borsi út 3.

10. Az Üdülôhöz 2010. január 1. napjától a következô önál-
lóan mûködô közszolgáltató köztestületi költségvetési
szervek tartoznak:
10.1.1. neve: Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülô
10.1.2. székhelye: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky

út 1.
10.2.1. neve: Balatonvilágosi Akadémiai Tudós Üdülô
10.2.2. székhelye: 8171 Balatonvilágos, Rákóczi út 31.
10.3.1. neve: Siófoki Akadémiai Üdülô
10.3.2. székhelye: 8600 Siófok, Kodály Zoltán u. 13.

11. Az Üdülô az MTAtv.-ben és az MTA Alapszabályában fog-
laltak alapján jóléti szolgáltatást nyújt közfeladatként.
11.1. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenysége:

– az MTA tagjai, az MTA Doktora címmel, a tu-
dományos fokozattal rendelkezôk (együtt: tudó-
sok), azok hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt
tudósok hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez
kapcsolódó szolgáltatások ellátása;

– az MTA által fenntartott köztestületi költségve-
tési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban,
illetve az MTA Titkárságával közszolgálati jog-
viszonyban, munkaviszonyban állók, valamint a
szóban forgó intézményektôl nyugállományba
vonult személyek (munkatársak), azok hozzátar-
tozóinak, továbbá az elhunyt munkatársak hoz-
zátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások ellátása;
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– kongresszusok, tudományos, kulturális találko-
zók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolí-
tása;

– külsô étkeztetés és vendéglátás;
– az épületek fenntartásának és üzemeltetésének

biztosítása;
– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-

kenység végzése.
11.2. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.

december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
551414 Üdültetés

11.3. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.10 Szállodai szolgáltatás

szakfeladat: 551000 Szállodai szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

szakfeladat: 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29 Egyéb vendéglátás

szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés
56.30 Italszolgáltatás

szakfeladat: 563000 Italszolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

11.4. Az Üdülô alaptevékenységétôl eltérô kisegítô és vál-
lalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenysé-
gek aránya az eredeti kiadási elôirányzatához vi-
szonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-ot,
a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem ha-
ladhatja meg.

12. Az Üdülô egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az üdülôve-
zetô irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában fog-
laltak szerint az üdülôvezetô vezetôi megbízása,
megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb
munkáltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatás-
körébe tartozik.

13. Az Üdülônél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

14. Az Üdülô szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékeny-
ségének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevékenysé-
gek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô
és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szer-
vezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az
MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Fôosztályának vezetôje
hagy jóvá.

15. Az irányító szerv kijelölése alapján az Üdülô ellátja a 9.
és a 10. pontokban megjelölt önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerveknek az államház-
tartás mûködési rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet (Ámr.) 17. § (2) bekezdésében meghatáro-
zott pénzügyi-gazdasági feladatait, valamint teljes jog-
körrel rendelkezik a hozzárendelt költségvetési szervek va-
lamennyi költségvetési elôirányzata felett, az említett
pontokban meghatározott idôpontig, illetve idôponttól.

16. Az Üdülô és a 9., illetve 10. pontokban megjelölt önállóan
mûködô közszolgáltató köztestületi költségvetési szervek
között külön megállapodásban kell rendelkezni arról,
hogy az Ámr. 14. § (7) bekezdésében meghatározott pénz-
ügyi-gazdasági feladatok tekintetében a munkamegosztás
és felelôsségvállalás rendje közöttük hogyan alakul. A szó-
ban forgó megállapodást az irányító szerv képviseletében
az MTA Titkárság Pénzügyi Fôosztályának vezetôje
hagyja jóvá.

17. Az Üdülô szolgáltatásainak igénybevétele az MTA elnö-
kének és fôtitkárának 1/2009. (A. É. 2.) MTA együttes sza-
bályzatában foglaltak szerint történik.

18. Az MTA ingatlan vagyona használatba adásáról az Üdü-
lôvel vagyonhasználati szerzôdést köt, az MTA Alapsza-
bályában foglaltak szerint.

19. Az Üdülô a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

20. Az Üdülô a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

21. Az Üdülônél keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdonnal az Üdülô az MTA Alapszabályának 66. § (6)
bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gazdasági
társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szüksé-
ges.

22. Az Üdülô az Áht. és az Ámr.-nek megfelelôen önállóan
gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírjaival, a tevé-
kenysége eredményébôl származó eszközeivel.

23. Az Üdülô általános jogutódja a 2006. december 31-én
megszûnt Erdôtarcsai Tudós Üdülô és Alkotóház köztes-
tületi költségvetési szervnek.

24. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.
25. A jelen alapító okirat 9. pontjában foglaltak 2009. dec-

ember 31. napján hatályukat vesztik.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/56/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar TudományosAkadémia (a továbbiakban: MTA)
fôtitkárának 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasításával létrehozott
Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülô alapító okiratát a költ-
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ségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott
kötelezettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Aka-
démiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezé-
seivel összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak
szerint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Mátraházai Akadémiai Tudós Üdülô (a továb-

biakban: Üdülô)
1.2. székhelye: 3233 Mátraháza, külterület
1.3. mûködési köre: országos

2. Az Üdülô alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába beje-

gyezve: 1983. január 1.
4. Az Üdülô irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Üdülô funkcionális felügyeletét a MTA Vezetôi Kollé-
giumának Szociális Bizottsága látja el, az MTA Titkárság
Jogi és Igazgatási Fôosztálya adminisztrációs segítségé-
vel.

6. Az Üdülô besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgáltató
köztestületi költségvetési szerv, közüzem.

7. Az Üdülô besorolása az Stv. 18. §-a szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költ-
ségvetési szerv.

8. Az Üdülô szakágazati besorolása: 552000
9. Az Üdülô jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-

gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
10. Az Üdülô az MTAtv.-ben és az MTA Alapszabályában fog-

laltak alapján jóléti szolgáltatást nyújt közfeladatként.
10.1. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenysége:

– az MTA tagjai, az MTA Doktora címmel, a tu-
dományos fokozattal rendelkezôk (együtt: tudó-
sok), azok hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt
tudósok hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez
kapcsolódó szolgáltatások ellátása;

– az MTA által fenntartott köztestületi költségve-
tési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban,
illetve az MTA Titkárságával közszolgálati jog-
viszonyban, munkaviszonyban állók, valamint a
szóban forgó intézményektôl nyugállományba
vonult személyek (munkatársak), azok hozzátar-
tozóinak, továbbá az elhunyt munkatársak hoz-
zátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások ellátása;

– kongresszusok, tudományos, kulturális találko-
zók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolí-
tása;

– külsô étkeztetés és vendéglátás;
– az épületek fenntartásának és üzemeltetésének

biztosítása;
– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-

kenység végzése.
10.2. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.

december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
551414 Üdültetés

10.3. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.10 Szállodai szolgáltatás

szakfeladat: 551000 Szállodai szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

szakfeladat: 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29 Egyéb vendéglátás

szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés
56.30 Italszolgáltatás

szakfeladat: 563000 Italszolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

10.4. Az Üdülô alaptevékenységétôl eltérô kisegítô és vál-
lalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenysé-
gek aránya az eredeti kiadási elôirányzatához vi-
szonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-ot,
a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem ha-
ladhatja meg.

11. Az Üdülô egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az üdülôve-
zetô irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában fog-
laltak szerint az üdülôvezetô vezetôi megbízása,
megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb
munkáltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatás-
körébe tartozik.

12. Az Üdülônél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

13. Az Üdülô szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékeny-
ségének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevékenysé-
gek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô
és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szer-
vezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az
MTATitkárság Jogi és Igazgatási Fôosztályának vezetôje
hagy jóvá.

14. Az Üdülô szolgáltatásainak igénybevétele az MTA elnö-
kének és fôtitkárának 1/2009. (A. É. 2.) MTA együttes sza-
bályzatában foglaltak szerint történik.

15. Az MTA ingatlan vagyona használatba adásáról az Üdü-
lôvel vagyonhasználati szerzôdést köt, az MTA Alapsza-
bályában foglaltak szerint.

16. Az Üdülô a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító ok-
irattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdálkodik.

17. Az Üdülô a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott aka-
démiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.

18. Az Üdülônél keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdonnal az Üdülô az MTA Alapszabályának 66. § (6)
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bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gazdasági
társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szüksé-
ges.

19. Az Üdülô az Áht. és az államháztartás mûködési rendjérôl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek megfelelôen
önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpapírjaival,
a tevékenysége eredményébôl származó eszközeivel.

20. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Szám: E–660/57/2009.

Alapító Okirat
(A módosításokkal egységes szerkezetben*)

A Magyar TudományosAkadémia (a továbbiakban: MTA)
fôtitkárának 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasításával létrehozott
Siófoki Akadémiai Üdülô alapító okiratát a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény (Stv.) 44. §-a (5) bekezdésében meghatározott kötele-
zettség végrehajtásaként a Magyar Tudományos Akadémiá-
ról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.), az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) rendelkezéseivel
összhangban, egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak sze-
rint adom ki:
1. A köztestületi költségvetési szerv
1.1. neve: Siófoki Akadémiai Üdülô (a továbbiakban:

Üdülô)
1.2. székhelye: 8600 Siófok, Kodály Zoltán u. 1–3.
1.3. mûködési köre: országos

2. Az Üdülô alapítója: Magyar Tudományos Akadémia
3. Költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába beje-

gyezve: 1983. január 1.
4. Az Üdülô irányító szervének
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

5. Az Üdülô funkcionális felügyeletét a MTA Vezetôi Kollé-
giumának Szociális Bizottsága látja el, az MTA Titkárság
Jogi és Igazgatási Fôosztálya adminisztrációs segítségé-
vel.

6. Az Üdülô besorolása az Stv. 16. §-a szerint: közszolgáltató
köztestületi költségvetési szerv, közüzem.

7. Az Üdülô besorolása az Stv. 18. §-a szerint: 2009. dec-
ember 31. napjáig önállóan mûködô és gazdálkodó köz-
szolgáltató köztestületi költségvetési szerv, amely 2010.
január 1. napjától önállóan mûködô köztestületi költség-
vetési szervként mûködik. Az irányító szerv kijelölése
alapján az említett idôponttól az Üdülô pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan mûködô és gazdálkodó
közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv
7.1. neve: Mátrafüredi Akadémiai Üdülô
7.2. székhelye: 3232 Mátrafüred, Akadémia u. 13.

8. Az Üdülô szakágazati besorolása: 552000

9. Az Üdülô jogi személy, hozzá önállóan mûködô közszol-
gáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.

10. Az Üdülô az MTAtv.-ben és az MTA Alapszabályában fog-
laltak alapján jóléti szolgáltatást nyújt közfeladatként.
10.1. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenysége:

– az MTA által fenntartott köztestületi költségve-
tési szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban,
illetve az MTA Titkárságával közszolgálati jog-
viszonyban, munkaviszonyban állók, valamint a
szóban forgó intézményektôl nyugállományba
vonult személyek (munkatársak), azok hozzátar-
tozóinak, továbbá az elhunyt munkatársak hoz-
zátartozóinak üdültetése, az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások ellátása;

– az MTA tagjai, az MTA Doktora címmel, a tu-
dományos fokozattal rendelkezôk (együtt: tudó-
sok), azok hozzátartozóinak, továbbá az elhunyt
tudósok hozzátartozóinak üdültetése, az ehhez
kapcsolódó szolgáltatások ellátása;

– kongresszusok, tudományos, kulturális találko-
zók, ünnepségek szervezése, illetve lebonyolí-
tása;

– külsô étkeztetés és vendéglátás;
– az épületek fenntartásának és üzemeltetésének

biztosítása;
– az alaptevékenységgel azonos kiegészítô tevé-

kenység végzése.
10.2. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenységei a 2009.

december 31. napjáig érvényes szakfeladat-rend sze-
rint:
551414 Üdültetés

10.3. Az Üdülô alap- és kiegészítô tevékenységeinek tevé-
kenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 és a 2010. január 1. napjától érvényes
szakfeladat-rend szerint:
55.10 Szállodai szolgáltatás

szakfeladat: 551000 Szállodai szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

szakfeladat: 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29 Egyéb vendéglátás

szakfeladat: 562917 Munkahelyi étkeztetés
56.30 Italszolgáltatás

szakfeladat: 563000 Italszolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése
szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbea-
dása, üzemeltetése

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve-
zése
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése

10.4. Az Üdülô alaptevékenységétôl eltérô kisegítô és vál-
lalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenysé-
gek aránya az eredeti kiadási elôirányzatához vi-
szonyítottan a kisegítô tevékenység esetében 10%-ot,
a vállalkozási tevékenység esetében 30%-ot nem ha-
ladhatja meg.
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11. Az Üdülô egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét ma-
gasabb vezetô beosztású közalkalmazottként az üdülôve-
zetô irányítja. Az Stv. 8. § (2) bekezdés b) pontjában fog-
laltak szerint az üdülôvezetô vezetôi megbízása,
megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb
munkáltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatás-
körébe tartozik.

12. Az Üdülônél foglalkoztatottak közalkalmazottak, tekinte-
tükben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

13. Az Üdülô szervezeti, mûködési és vállalkozási tevékeny-
ségének rendjét, a kisegítô és a vállalkozási tevékenysé-
gek körét és azok szakfeladat-rend szerinti számát, a belsô
és külsô kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szer-
vezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, amelyet az
MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Fôosztályának vezetôje
hagy jóvá.

14. Az Üdülô szolgáltatásainak igénybevétele az MTA elnö-
kének és fôtitkárának 1/2009. (A. É. 2.) MTA együttes sza-
bályzatában foglaltak szerint történik.

15. Az MTA ingatlan vagyona használatba adásáról az Üdü-
lôvel vagyonhasználati szerzôdést köt, az MTA Alapsza-
bályában foglaltak szerint.

16. Az Üdülô a használatában lévô tárgyi eszközökkel és im-
materiális javakkal – az ingatlan(oka)t és a vagyoni érté-
ket képviselô szellemi tulajdont kivéve – a jelen alapító
okirattal kapott felhatalmazás alapján önállóan gazdál-
kodik.

17. Az Üdülô a gazdasági társaságokban birtokolt részese-
déseivel az MTAtv 23. § (6) bekezdése szerint kiadott

akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkod-
hat.

18. Az Üdülônél keletkezett vagyoni értéket képviselô szellemi
tulajdonnal az Üdülô az MTA Alapszabályának 66. § (6)
bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak gazdasági
társaságba apportként történô beviteléhez az MTAtv 23. §
(6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szüksé-
ges.

19. Az Üdülô az Áht. és az államháztartás mûködési rendjérôl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek (Ámr.) meg-
felelôen önállóan gazdálkodik pénzeszközeivel, értékpa-
pírjaival, a tevékenysége eredményébôl származó eszkö-
zeivel.

20. Figyelemmel arra, hogy az Üdülô önálló gazdálkodása
2009. december 31. napjával megszûnik az irányító szerv
kijelölése alapján 2010. január 1. napjától kezdôdôen a
Mátrafüredi Akadémia Üdülô látja el az Üdülônek az Ámr.
17. § (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi-gazdasági
feladatait. Az Üdülô és a Mátrafüredi Akadémia Üdülô
között külön megállapodásban kell rendelkezni arról,
hogy az Ámr. 14. § (7) bekezdésében meghatározott pénz-
ügyi-gazdasági feladatok tekintetében a munkameg-osz-
tás és a felelôsségvállalás rendje közöttük hogyan alakul.
A szóban forgó megál-lapodást az irányító szerv képvise-
letében az MTA Titkárság Pénzügyi Fôosztályának veze-
tôje hagyja jóvá.

21. Jelen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2009. május 29.
Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AMagyar Tudományos Akadémia elnöke
pályázatot hirdet

az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai
Intézete, és az MTA Regionális Kutatások Központja

igazgatói munkakörére

A munkakör betölthetô:
az SZBK Enzimológiai Intézet esetében 2010. április 1. nap-
jától,

a Regionális Kutatások Központja esetében 2010. április 11.
napjától.

Az igazgató feladata:
– a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevé-
kenységek ellátása,

– az intézet tudományos tevékenységének irányítása, ko-
ordinálása,

– a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben
kivívott helyének és szerepének megôrzése, illetve to-
vábbi erôsítése,

– a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósí-
tása, jóváhagyott alapfeladatainak teljesítése.

A pályázókkal szembeni követelmények:
– büntetlen elôélet,
– legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudomá-
nyos fokozat,

– kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az in-
tézet profiljánakmegfelelô kutatások valamely területén,

– kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szer-
zett gyakorlat,

– legalább egy világnyelv elôadóképes ismerete.

Elônyt jelent:
– vezetési-szervezési képesítés,
– pénzügyi-gazdasági képesítés.

Az intézettel kapcsolatos tudományos teljesítmény- és gaz-
dálkodási követelmények:
– az intézet tudományos tevékenységének koordinálása
és tudományos teljesítményének növelése,

– a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség növe-
lése,

– az intézet tudományos eredményei hasznosításának
erôsítése és az eredmények társadalmi hasznosságának
közéleti kommunikációjának hangsúlyossá tétele,

– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázónak az intézet vezetésére, fejlesztésére, tu-
dományos programjának megvalósítására vonatkozó
koncepcióját,

– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének
megjelölését,

– eddigi szakmai munkájának és a munka eredményei-
nek ismertetését,

– a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és
könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét,

– a pályázó scientometriai mutatóit (tudományos közle-
mények száma, kummulatív impakt faktor, tudomá-
nyos közleményekre érkezett hivatkozások száma, H-
index),

– a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és
egyéb MTA tájékoztatókban közzétehetô rövid, fény-
képes bemutatkozó életrajzot.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (CD-n vagy
DVD-n) Word fájlformátumban is be kell nyújtani.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és
nyelvtudást igazoló oklevelek hiteles másolatát
(amennyiben nemmagyar nyelven kerültek kiállításra,
úgy azok hitelesített fordítását),

– közalkalmazotti jogviszonyban állók esetén a 49/1993.
(III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti minôsítést,

– a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, be-
osztásának és fizetésének megjelölését, közvetlen sze-
mélyes elérhetôségét (telefon, e-mail),

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pá-
lyáztatón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pá-
lyázat véleményezésére illetékes akadémiai grémiu-
mok, az osztály tagjai, illetve képviselôi és az érintett
intézet kutatói közössége megismerhesse,

– hozzájárulást ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a
fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommuni-
kációs és tájékoztatási célokra felhasználhatja.

A jelenlegi igazgatónak amennyiben pályázatot nyújt be a
munkáltatói minôsítést és az erkölcsi bizonyítványt nem kell
mellékelnie. Az oklevelek hiteles másolatát csak abban az
esetben kell csatolni, ha igazgatói megbízása óta azokban vál-
tozás történt. Az intézet munkatársa a pályázat benyújtását
megelôzôen – esetleges összeférhetetlenségre hivatkozva – az
MTA elnökétôl felmentést kérhet a minôsítés csatolásának kö-
telezettsége alól.

Az igazgató jogállása:
Az igazgató az intézet egyszemélyi felelôs vezetôje, tevé-

kenységét magasabb vezetô beosztású közalkalmazottként,
heti negyven órás, teljes munkaidôben látja el. Az igazgató
magasabb vezetôi megbízása, megbízásának visszavonása, to-
vábbá az alapvetô munkáltatói jogok az MTA elnökének ha-
táskörébe tartoznak. Az egyéb munkáltatói jogokat az MTA
fôtitkára, illetve az SZBK Enzimológiai Intézete esetében a
fôigazgató az elnök által átruházott hatáskörben látja el.

A munkavégzés helye:
az SZBK Enzimológiai Intézet esetében Budapest XI., Karo-
lina út 29-31.

a Regionális Kutatások Központja esetében Pécs, Papnövelde
u. 22.
A közalkalmazotti kinevezés határozatlan idôre, a maga-

sabb vezetôi megbízás legfeljebb 5 évig terjedô idôtartamra,
illetôleg a pályázó 70 éves koráig szól. A közalkalmazotti, il-
letve vezetôi illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló
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1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról ren-
delkezô 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet alapján kerül meg-
állapításra. Igazgatói munkakörre magasabb vezetôi megbí-
zás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43/D, 44. §-a
értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl szóló 2007. évi
CLII. törvény alapján, az intézet igazgatója vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.
A pályázati kiírás 2009. november 13-án került közzété-

telre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazga-
tási Képzési Központ honlapján.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határide-

jétôl számított 21 napon belül interjú keretében hallgatja
meg. A bizottság kikéri a tudományos osztályok és – döntés-
tôl függôen – az intézet kutatóinak véleményét, majd a pá-
lyázókat rangsorolva, jelentést tesz azAkadémiai Kutatóinté-
zetek Tanácsának. Az MTA fôtitkára – az Akadémiai
Kutatóintézetek Tanácsa véleményének ismeretében – javas-
latot tesz az MTA elnökének a megbízandó jelölt(ek) szemé-
lyére. Az MTA elnöke kikéri az SZBK fôigazgatójának a vé-
leményét az SZBK Enzimológiai Intézet leendô igazgatójának
személyérôl a kinevezés elôtt.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. január 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 16.

A pályázatot – az MTA elnökének címzett kísérôlevéllel
együtt – a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és
Igazgatási Fôosztály Humánpolitikai Osztályára (1245 Buda-
pest, Pf. 1000.) kell beküldeni.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

T Á J É KO Z TAT Ó

a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím
adományozásáról

BERNÁTH ÁRPÁD
„Új felismerések Heinrich Böll mûveinek kritikai kiadása
kapcsán. Magyar és német nyelvû bevezetés a »Kölner
Ausgabe« 13. kötetének olvasásához” címû munkája alap-
ján,

BÉNYEI TAMÁS
„Az interszubjektivitás gyarmati allegóriái Kipling és
Forster mûveiben” címû munkája alapján,

BÍRÓ JÓZSEF
„Új módszerek infokommunikációs hálózatok teljesít-
ményelemzéséhez” címû munkája alapján,

GÁT GYÖRGY
„Walsh,Vilenkin és trigonometrikus rendszerre vonatkozó
egy- és kétdimenziós Fejér közepek konvergencia kérdé-
sei” címû munkája alapján,

HANCSÓK JENÔ
„Motorhajtóanyagok minôségjavítása katalitikus úton”
címû munkája alapján,

HORVÁTH MIKLÓS
„Inverse problems for linear differential operators” címû
munkája alapján,

HORVÁTH ZSOLT JÓZSEF
„Félvezetô eszközszerkezetek – új jelenségek, új közelí-
tések” címû munkája alapján,

ILONSZKI GABRIELLA
„Képviselôk és képviselet Magyarországon” címû mun-
kája alapján,

KAPOSI MÁRTON
„Machiavelli Magyarországon. A merész kortárs és a re-
neszánsz klasszikus fogadtatása 1541–1921” címû mun-
kája alapján,

KOLEV KRASZIMIR
„A trombolízis enzimológiai alapjai” címûmunkája alapján,

KUHLEVSZKIJ SZERGEJ
„Optikai és plazma folyamatok tér- és idôbeli erôs lokali-
zációja, ezek összehangolása és alkalmazása” címû mun-
kája alapján,

LEGEZA ÖRS
„Kvantuminformáció-elmélet alkalmazása erôsen korre-
lált rendszerek vizsgálatára és az ERA koncepció” címû
munkája alapján,

MICHALKÓ GÁBOR
„A turisztikai tér társadalomföldrajzi értelmezésének új
dimenziói” címû munkája alapján,

MÁLNÁSI-CSIZMADIAANDRÁS
„Utazás a motor domén körül: konformációs átalakulások
és intramolekuláris kommunikációs útvonalak a miozin-
ban” címû munkája alapján,

SIMON FERENC
„Rezgési- és mágneses rezonancia spektroszkópia szén
nanocsöveken” címû munkája alapján,

SZENES GYÖRGY
„Hômérsékleti hatások a nagyenergiás nehézionokkal be-
sugárzott szilárd testekben” címû munkája alapján, el-
nyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet.

FOGADÓÓRÁK

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
minden hónap elsô hétfôjén 16–17 óra között – elôzetes beje-
lentkezés alapján (tel.: 331-9353) – fogadóórát tart. Az Aka-
démia köztestületi tagjainak más idôpontokban is rendelke-
zésére áll.

Németh Tamás, a Magyar TudományosAkadémia fôtitkára
minden hétfôn 15:30–17:00 óra között – elôzetes bejelentke-
zés alapján (tel.: 269-0114) fogadóórát tart.AzAkadémia köz-
testületi tagjainak más idôpontokban is rendelkezésére áll.
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