
}.1AOYAR TUDOMANYOS AKADEMIA
ELNOK
1051 BCDAPEST. ROOSEVELT T~R 9.
TELEFON: 332·7][6 FA.'{: 3.32-8943

Alapit6 Okirat
(A m6dositAsokkal egyseges szerkezetben *)

A ltfagyar Tudonuinyos Akademia 2000. november 3-i kOzgyillesenek 5.2. szamu
hatarozataval letesftett Magyar Tudomanyos Akademia Tarsadalomkutat6 Kozpont alapit6
okirattit a kOltsegvetesi szervek jogal/tisar6/ es gazdtillwdtisar61 sz616 2008. evi Cv. torveny (Stv.)
44. §-a (5) bekezdeseben meghatarozott kOtelezettseg vegrehajttisakent a Magyar Tudomanyos
Ak.adimitir61 sz016 1994. evi XL. torveny (MI'Atv.), es az al/amfuiztarttisr61 sz616 1992. evi
XXXVI/l torveny (Aht.) rendelkezeseivel osszhangban, egyseges szerkezetbe fogla/va az altibbiak
szerint adom ki:

1. A koztestilleti koltsegvetesi szerv
1.1. neve: Magyar Tudomanyos Akademia

Tarsadalomkutat6 Kozpont
(a tovabbiakban: Kozpont)

1.2. roviditett neve: MTA TK

Center for Social Studies at the
Hungarian Academy of Sciences
1014 Budapest, Orszaghaz utca 30.

MTA Vendeghaz (1014 Budapest, Orszaghaz utca 21.)

orszagos

1.4. szekhelye:

1.5. telepheiye:

1.6. milkodesi kore:

2. A Kozpont alapit6ja:

3. Az alapitAs idopon~a:

4. A Kozpont iranyft6 szervenek
4.1. neve: Magyar Tudomanyos Akademia
4.2. szekhelye: 1051 Budapest, Roosevelt ter 9.

5. A Kozpont besorolasa az Stv. 16. §-a szerint: kOzszoigaltat6 kOztestuleti kOltsegvetesi szerv,
kozintl!zet.

Magyar Tudomanyos Akademia

2001. januar 1.

6. A Kozpont besorolasa az Stv. 18. §-a szerint: onal/6an milkOdo es gazdtilkod6
kozszolgaltat6 koztestiileti kOltsegvetesi szerv.

7. A Kozpont szakagazati besorolasa: 722000

8. A Kozpont jogi szemely, hozza onti1l6an milkOdo kOzszoigaltat6 kOztestuleti kOltsegvetesi
szerv tartozik, amelynek
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Magyar Tudomanyos Akademia
Etnikai-nemzeti Kisebbsegkutato Intezete

8.2. szekhelye: 1014 Budapest, Orszaghtiz utca 30.

9. A Kozpom az }'ffAtv.-ben foglaItak alapjan miiveli a feladatkOrebe utalt tudomanyt es
twiomanyos kutatlisokat vegez kOzfeladatkent.

9. LA Kozpont alap- es kiegeszito tevekenysege:
A Magyar Tudom.anyos Akadernia kiernelt tarsadalorntudornanyi kutatasi
feladatainak, iUetve a Kozponttal egyilttmiikodo, kOzszolgaltato koztestiileti
koltsegvetesi szervkent rniikodo, jogi es diszciplinaris onall6sagukat rnegorzo
vcirbeli (az Uri utca es az Orszaghaz utca altaI hatarolt eptilettornbben elhelyezett)
tarsadaIomtudomanyi kutat6intezetek (Etnikai-nernzeti Kisebbsegkutat6 Intezet,
Jogtudomanyi Intezet, Miiveszettorteneti Kutat6intezet, Neprajzi Kutat6intezet,
Politikai Tudomanyok Intezete, Regeszeti Intezet, Szociol6giai Kutat6intezet,
Tort6nettudomanyi Intezet es Vihlggazdasagi Kutat6intezet) interdiszciplinaris
vaIlal3sainak segitese, miikodesi, Uzerneltetesi felteteleinek biztositasa. Feladata
tovabba a Kozpont Tudomanyos Tamlcsa altaI kiaIakitott kozOSt8.rsadalorntudornanyi
projektek, konferenciak szervezese, a szOkseges nemzetkozi konferencia-bazis,
publikaci6s rendszer megtererntese es rniikodtetese, a mindehhez sziikseges
finansziroz3si, igazgat3si feladatok ellatasa, az MTA Vendeghaz Uzerneltetese,
vaIamint alaptevekenyseggel osszefiiggo kiegeszito tevekenyseg vegzese.

9.2. A Kozpont alap- es kiegeszito tevekenysegei a 2009. december 31. napjaig ervenyes
szakfeladaJ-rend szerint:

732011 Human es ttirsadalomtudomanyi kutatas es kiserletifejlesztes

9.3. A Kozpont alap- es kiegeszito tevekenysegeinek tevekenysegi kOrok szerinti reszletes
jelsorotasa a TEAOR'08 es a 2010. januar I. napjatol ervenyes szakfeladat-rend
szerint:

18.20 Egyeb sokszorositas
szakftladat: 182000 Egyeb sokszorositas

55.10 SzaIlodai szolgaItatas
szakfeladat: 551000 Szallodai szolgaltatas

56.29 Egyeb vendeglatas
szakfrladat: 562920 Egyeb vendegtatas

58.11 Konyvkiadas
szakftladat: 581100 Konyvkiadas

58.12 Cim~ levelezO jegyzekek kiadasa
szakfeladat: 581200 Cimttirak, levelezo jegyzekek kiadasa

58.14 Foly6~ id6szaki kiadvany kiadasa
szakfiladat: 581400 Folyoirat, idoszaki kiadvany kiadasa

58.19 Egyeb kiad6i tevekenyseg
szakftladat: 581900 Egyeb kiadoi tevekenyseg

62.02 fnforrruici6-techno16giai szaktanacsadas
szakfeladat: 620200 Informacio-technologiai szaktanacsadas

62.09 Egyeb informaci6-technol6giai szolgaltatas
szakfeladat: 620900 Egyeb informacio-technologiai szolgaltatas

63.99 Mashova. n.em sorolt egyeb informaci6s szolgaltatas
szakfrladat: 639990 Mashova nem sorolt egyeb informacios szolgaltatas

68.20 Sa.jm tulajdonu. herelt ingatlan berbeadasa, iizerneltetese
sza.kfeladat: 682002 Nem lakiJingatlan berbe(1da~a, iize~eltetese "~
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72.20 Tarsadalomtudomanyi, hwnan kutatas, fejlesztes
szakftladat: 722011 Gazdasagtudomimyi alapkutattis

722012 Gazdasagtudomanyi alkalmazott kutatas
722014 Jog- es allamtudomanyi alapkutatas
722015 Jog- es allamtudomanyi alkalmazott kutattis
722017 Szociol6giai alapkutattis
722018 Szocio16giai alkalmazott kutattis
722021 Filoz6fia- es tortenettudomanyi alapkutattis
722022 Filoz6fia- es tortenettudomanyi alkalmazott kutattis
722031 Nyelv- es irodalomtudomanyi alapkutattis
722032 Nyelv- es irodalomtudomanyi alkalmazott kutattis

74.90 Mashova nem sorolt egyeb szakmai, tudomanyos, miiszaki tevekenyseg
szakfeladat: 749031 M6dszertani szakiranyitas

749040 K + F tevekenysegekhez kapcso16d6 innovaci6
749050 Mashova nem sorolt egyeb szakmai, tudomanyos,
mt1szaki tevekenyseg

77.33 Irodagep kolcsonzes (be1eertve szamftogep)
szakfeladat: 773000 Egyeb gep, targyi eszkOz kOlcsonzese

77.39 Egyeb gep, targyi eszkoz kolcsonzese
szakfeladat: 773000 Egyeb gep, ttirgyi eszkOz kOlcsonzese

77.40 ImmateriaIis javak kOlcsonzese
szakfeladat: 774000 Immaterialis javak kOlcsonzese

81.10 Epitmenyiizemeltetes
szalifeladat: 811000 Epitmenyiizemeltetes

82.19 Fenymasolas, egyeb irodai szolgaItatas
szalifeladat: 821900 Fenymtisoltis, egyeb irodai szolgaltatas

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutato szervezese
szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutat6 szervezese

82.99 Mashova nem sorolt egyeb kiegeszito iizleti szolgaItatas
szalifeladat: 829000 Egyeb kiegeszito gazdasagi tevekenyseg

85.41 Felso szin~ nem felsofoku oktatlis
szakfeladat: 854213 FelslifokUvegzettsegi szintet nem biztosit6 egyeb kepzes

85.42 Felsofoku oktatlis
szakfeladat: 854211 Felsofoku szakkipzes

85.52 KulturaIis kepzes
szakfeladat: 855200 Kulturalis kepzes

85.59 Mashova nem sorolt egyeb oktatas
szakfeladat: 855931 Iskolarendszeren kivuli nem szakmai oktattis

855932 Iskolarendszeren kivuli szakmai oktatas
855933 Foglalkoztatast elosegito kepzesek
855935 Szakmai tovabbkepzesek
855937 Mtishova nem sorolt egyeb felnottoktatas

91.01 KonyvtArl, leveltari tevekenyseg
szakfeladat: 910132 Levelttiri szolgaltatas, tudomanyos, publikaci6s es

informaci6kOzvetito tevekenyseg
91.03 Tortenelmi hely, epitmeny, egyeb Ifltvanyossag miikodtetese

szakfeladat: 910301 Tortenelmi hely, epitmeny, egyeb ltitvtinyossag milkOdtetese

9.4. A Kozpont alaptevekenysegetol eltero kisegito es vallalkozasi tevekenyseget is
folytathat; e tevekenyseg aranya az eredeti kiadasi eloiranyzattihoz viszonyitottan a
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kisegitlJ tevekenyseg eseteben 10%-ot, a willa/kozasi tevekenyseg eseteben 30%-ot nem
haladhatja meg.

1l0.Az MFAtv 18. §(2) bekezdesebenfog/a/tak szerint a Kozpont egyszeme/yi vezetes a/att all,
tevekenyseget magasabb vezeto beoszttisu koza/ka/mazottkent az igazgat6 iranyitja. Az
igazgat6t az Ew6pai UniO ajanlasainak megfe/e/o nyilvanos pa/yazati eljaras a/apjan -
legfeljebb ot 6?re - a Magyar Tudomanyos Akademia (a tovabbiakban: Akademia) e/noke
nevezi Id (bizza meg), illetve menti ft/ (vonja vissza megbizasat).

11. A Kozpontn6:l foglalkoztatottak koza/ka/mazottak, tekintetiikben a koza/ka/mazottak
jog6:Ilastir61 sz616 1992. evi XXXlIL torvbzyes annak vegrehajtasijogszaba/yabanfog/a/t
rendelkezeseket kell a/kalmomi.

12. Az; irtinyit6 szerv Idjelolese alapjan a Kozpont es a Magyar Tudomanyos Akademia
Etnikai-nemzeti Kisebbsegkutat6 Intezet ona1l6an milkodo kozszo/ga/tat6 koztestii/eti
k:6ltsegvetesi szerv k6zott kiilon megallapodas rende/kezik arr6/, hogy az allamhaztartas
miik:6desi rendjerol sz616 217/1998. (XlI 30.) Korm. rende/et (A.mr.) 14. § (7)
bekezdeseben meghattirozott penziigyi-gazdasagi fe/adatok tekinteteben a
munkamegosztas es ftlelossegvallalas rendje kozottiik hogyan a/akul. A sz6ban forg6
meg6:IlapodOst az iranyit6 szerv kepvise/eteben a Magyar Tudomanyos Akademia
Titlairsag Penziigyi Foosztalyanak vezetoje hagyja j6va.

13. A Kozpont szervezeti, miikodesi es vaIlalkozasi tevekenysegenek rendjet, a kisegito es a
v6:Ila/towi tevekenysegek k6ret es azok szakfe/adat-rend szerinti szamat, a belso es kiilso
kapcsolatokra vonatkoz6 rendelkezeseket a Szervezeti es mUk5desi szabaIyzat
tartalmazza, amelyet az Akademiai Kutat6intezetek Tanacsa hagy j6va.

14. A.z Akademia ingatlan vagyona haszna/atba adasar6/ a Kozpontta/ vagyonhaszna/ati
szerzodist k:6t,az Akademia Alapszaba/yabanfog/a/tak szerint.

15. A Kozpont a haszmilat6:ban. levo ttirgyi eszkozokke/ es immaterialis javakka/ - az
ingatlan(oka)t es a vagyoni erteket kepvise/o szellemi tu/ajdont kiveve - a je/en a/apit6
oldrattal kapottftlhatalmazas alapjan ona1l6an gazdalkodik

16. A Kozpont a gazdasagi ttirsasagolcban birtokolt reszesedeseivel az MI'Atv 23. § (6)
bekezdese szerint kiadott akadimiai engedelyben reszletezett m6don gaztMlkodhat.

17. A Kozpontruil keletkezett vagyoni erteket kepviselo szellemi tu/ajdonnal a Kozpont az
Akadimia Alapszabtilyanak 66. § (6) bekezdese szerint maga rende/kezik, de annak
gazdasagi tarsasagba apportkint torteno bevite/ehez az MI'Atv 23. § (6) bekezdese szerint
Idadntt akademiai engedely sziikseges.

18. A K6zpont az Aht. es az Amr.-nek megfeleloen ona1l6an gazda/kodik penzeszkozeive/,
ertel<papirjaival, a tevekenysege eredmenyebol szarmaz6 eszkozeive/.

19. Jelen alapit6 okirat - a 20. pontban jOglaltak kiveteIeve/ - 2009. julius 1. napjan Iep hatalyba.

20. A jelen alapft6 okirat 8. is 12. pontjaiban jOg/aitak 2010. januiJr 1. napjan Iepnek hataIyba.
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