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Alapit6 Okirat
(A rn6dositasokkal egyseges szerkezetben*)

A Magyar Tudomimyos Akadernia 2000. novernber 3-i kozgyiilesenek 5.2. szarnu
hatarozataval letesitett Magyar Tudomimyos Akademia Tarsadalomkutat6 Kozpont alapit6
okiratat akoltsegvetesi szervekjogaIIasar61 es gazdalkodas8r61 sz6162008. evi CV. torveny (Stv.)
44. § (5) bekezdeseben rneghatarozott kotelezettseg vegrehajtasakent, a Magyar Tudomanyos
Akademiar61 sz616 1994. evi XL. tOrveny (MTAtv.) es az aIlamhaztartasr61 sz616 1992. evi
XXXVIII. torveny (Allt.) rendelkezeseivel osszhangban, egyseges szerkezetbe foglalva az
aIabbiak szerint adorn ki:

1. A koztestiileti koltsegvetesi szerv
1.1 neve: Magyar Tudomanyos Akadernia

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 telephelye:

1.6 miikodesi kore:

2. A Kozpont alapit6ja:

3. Az alapitas idopontja:

4. A Kozpont iranyit6 szervenek
4.1 neve:
4.2 szekhelye:

5. A Kozpont besorolasa az Sty.
szerv, kozintezet.

6. A Kozpont besorolasa az Sty. 18. §-a szerint: ona1l6an miikodo es gazdalkod6
kozszolgaItat6 koztestiileti koltsegvetesi szerv.

7. A Kozpont szakagazati besorolasa: 722000

8. A Kazpont jogi szemely, hozza anal/6an miikad5 kazszolgaltat6 kOztestUletikOltsegvetesi
szervek tartoznak, amelyeknek:
8.1 neve: Magyar TudomanyosAkademiaEtnikai-nemzetiKisebbsegkutat6Intezet

8.2 szekhelye: 1014 Budapest, Orszaghaz utca 30.

Magyar Tudomanyos Akademia

2001. januar 1.

Magyar Tudomanyos Akademia
1051 Budapest, Roosevelt ter 9.

16. §-a szerint: kozszolgaItat6 koztestiileti koltsegvetesi



8.3 neve:
8.4 szekhelye:

Magyar Tudomonyos Akademia Filozofiai Kutatointezet
1119 Budapest, Etele ilt 59-61.

9. A Kozpont az MTAtv.-ben foglaltak alapjan miiveli a feladatkorebe utah tudomanyt, es
tudomanyos kutatasokat vegez kozfeladatkent.

9.1 A Kozpont alap- es kiegeszito tevekenysege:
A Magyar Tudonuinyos Akademia kiemelt tarsadalomtudonuinyi kutatasi
feladatainak, illetve a Kozponttal egyiittmiikodo, kozszolgaltato koztestiileti
koltsegvetesi szervkent miikodo, jogi es diszciplinaris onilllOsilgukat megorzO
varbeli (az Uri utca es az Orszaghilz utca altaI hatarolt epiilettombben elhelyezett)
tarsadalomtudomanyi kutatointezetek (Etnikai-nernzeti Kisebbsegkutato Intezet,
Jogtudomanyi Intezet, Miiveszettorteneti Kutatointezet, Neprajzi Kutatointezet,
Politikai Tudomanyok Intezete, Regeszeti Intezet, Szociologiai Kutatointezet,
Tortenettudomanyi Intezet es v ilaggazdasilgi Kutatointezet) interdiszciplinilris
vallalasainak segitese, miikodesi, iizemeltetesi felteteleinek biztositasa. Feladata
tovabba a Kozpont Tudomanyos Tanacsa altai kialakftott kozOs tilrsadalomtudomilnyi
projektek, konferenciak szervezese, a sziikseges nemzetkozi konferencia-bilzis,
publikacios rendszer megteremtese es miikodtetese, a mindehhez szUkseges
finanszirozasi, igazgatilsi feladatok ellatilsa, az MTA Vendeghaz ilzemeltetese,
valamint alaptevekenyseggel osszefiiggo kiegeszito tevekenyseg vegzese.

9.2 / Hatolyon kiviil helyezve /

9.3 A Kozpont alap- es kiegeszito tevekenysegeinek tevekenysegi korok szerinti reszletes
felsorolasa a TEAoR'08 es a 2010. januar 1. napjatol ervenyes szakfeladat-rend
szerint:

18.20 Egyeb sokszorositas
szakfeladat: 182000 Egyeb sokszorositils

55.10 Szallodai szolgaltatas
szakfeladat: 551000 Szallodai szolgaltatils

56.29 Egyeb vendeglatas
szakfeladat: 562920 Egyeb vendeglatas

58.11 Konyvkiadas
szakfeladat: 581100 Konyvkiadas

58.12 Cimtarak, levelez6 jegyzekek kiadasa
szakfeladat: 581200 Cimtarak, levelez6 jegyzekek kiadasa

58.14 Folyoirat, id6szaki kiadvany kiadasa
szakfeladat: 581400 Folyoirat, id6szaki kiadvany kiadasa

58.19 Egyeb kiadoi tevekenyseg
szakfeladat: 581900 Egyeb kiadoi tevekenyseg

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

62.09 Egyeb informacio-technologiai szolgaltatils
szakfeladat: 620900 Egyeb informacio-technologiai szolgaltatas

63.99 Mashova nem sorolt egyeb informacios szolgaltatils
szakfeladat: 639990 Mashova nem sorolt egyeb infonnacios szolgilltatils

68.20 Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadilsa, iizemeltetese
szakfeladat: 682002 Nem lak6ingatlan berbeadasa, iizemeltetese

72.20 Tarsadalomtudomanyi, human kutatas, fejlesztes
szakfeladat: 722011 Gazdasagtudomanyi alapkutatas

722012 Gazdasilgtudomilnyi alkalmazott kutatas



722014 Jog- es aIlamtudorruinyi alapkutatas
722015 Jog- es allamtudorruinyi alkalmazott kutatas
722017 Szociol6giai alapkutatas
722018 Szociol6giai alkalmazott kutatas
722021 Filoz6fia- es tortenettudorruinyi alapkutatas
722022 Filoz6fia- es tortenettudorruinyi alkalrnazott kutatas
722031 Nyelv- es irodalomtudorruinyi alapkutatas
722032 Nyelv- es irodalomtudorruinyi alkalrnazott kutatas

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

749040 K + F tevekenysegekhez kapcsol6d6 innovaci6
749050 Mashova nem sorolt egyeb szakmai, tudomanyos,

miiszaki tevekenyseg
77.33 lrodagep kolcsonzes (beleertve szamit6gep)

szakfeladat: 773000 Egyeb gep, targyi eszkoz kolcsomese
77.39 Egyeb gep, targyi eszkoz kolcs5nzese

szakfeladat: 773000 Egyeb gep, targyi eszkoz kolcsonzese
77.40 ImmateriaIisjavak kolcsonzese

szakfeladat: 774000 ImmateriaIis javak kolcsonzese
81.10 Epitmenytizemeltetes

szakfeladat: 811000 Epitmenytizemeltetes
82.19 Fenymasolas, egyeb irodai szolgaItatas

szakfeladat: 821900 FenymasoIas, egyeb irodai szolgaItatas
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutat6 szervezese

szakfeladat: 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutat6 szervezese
82.99 Mashova nem sorolt egyeb kiegeszito iizieti szoigaitatas

szakfeladat: 829000 Egyeb kiegeszito gazdasagi tevekenyseg
85.41 FelsO szintii, nem felsofokU oktatas

szakfeladat: 854213 FelsOfokUvegzettsegi szintet nem biztosit6 egyeb kepzes
85.42 Felsofoku oktatas

szakfeladat: 854211 FelsofokU szakkepzes
85.52 Kulturalis kepzes

szakfeladat: 855200 KulturaIis kepzes
85.59 Mashova nem sorolt egyeb oktatas

szakfeladat: 855931 Iskolarendszeren kiviili nem szakmai oktatas
855932 Iskolarendszeren kiviili szakmai oktatas
855933 Fogialkoztatast elosegito kepzesek
855935 Szakmai tovabbkepzesek
855937 Mashova nem sorolt egyeb felnottoktatas

91.01 Konyvtari, Ieveitari tevekenyseg
szakfeladat: 910132 LeveItari szolgaItatas, tudomanyos, publikaci6s es

informaci6kozvetito tevekenyseg
91.03 Tortenelmi heIy, epitmeny, egyeb Iatvanyossag miikodtetese

szakfeladat: 910301 Tortenelmi heIy, epitmeny, egyeb JatvanyossagmiikOdtetese

9.4 A Kozpont alaptevekenysegetol eitero kisegito es vallalkozasi tevekenyseget is folytathat; e
tevekenyseg aranya az eredeti kiadasi eloiranyzatahoz viszonyitottan akisegito tevekenyseg
eseteben l00.lo-ot,a vallalkozasi tevekenyseg eseteben 300/0-0tnem haladhatja meg.



10. Az MTAtv 18. § (2) bekezdeseben fogialtak szerint a Kozpont egyszemelyi vezetes alatt
all, tevekenyseget magasabb vezeto beosztasu kozalkalmazottkent az igazgato iranyitja.
Az igazgat6t az Eur6pai Uni6 ajanlasainak megfelelo nyilvanos paIyazati eljaras alapjan -
legfeljebb ot eyre - a Magyar Tudomanyos Akademia (a tovabbiakban: Akademia) elnoke
nevezi ki (bizza meg), illetve menti fel (vonja vissza megbizasat).

11. A KozpontnaI foglalkoztatottak kozalkalmazottak, tekintetUkben a kozalkalmazottak
jogallasar61 sz616 1992. evi XXXIII. tOrveny es annak vegrehajtasi jogszabaIyaban foglalt
rendelkezeseket kell alkaImazni.

12. Az iranyit6 szerv kije/olese a/apjan a Kozpont es a 8. pontban megje/o/t Magyar
Tudomanyos Akademia Etnikai-nemzeti Kisebbsegkutat6 Intezet es a Magyar
Tudomanyos Akademia Filoz6fiai Kutat6intezet ona1l6an miikodiJ kozszo/ga/tat6
kOztestu/eti ko/tsegvetesi szervek kozott kulOn megallapodas rende/kezik arr6/, hog;' az
allamhaztartas miikodesi rendjeriJ/ sz6/6 292/2009. (XII 19.) Korm. rende/etben (Amr.)
meghatarozott penzugyi-gazdasagi feladatok tekinteteben a munkamegosztas es

feleliJssegvallaltis rendje kOzottuk hogyan alakul. A sz6ban forg6 megallapodast az
iranyit6 szerv Mpviseleteben a Magyar Tudomanyos Akademia Titkarsag Penzugyi
Fooszta/yanak vezetiJje hagyja j6va.

13. A Kozpont szervezeti, miikodesi es vallalkozasi tevekenysegenek rendjet, a kisegito es a
vallalkozasi tevekenysegek koret es azok szakfeladat-rend szerinti szamat, a belso es
kiilso kapcsolatokra vonatkoz6 rendelkezeseket a Szervezeti es miikodesi szabaIyzat
tartalmazza, amelyet az Akademiai Kutat6intezetek Tanacsa hagy j6va.

14. Az Akademia ingatlan vagyona hasznaIatba adasar61 a Kozponttal vagyonhasznaIati
szerzodest kOt, az Akademia AlapszabaIyaban foglaltak szerint.

15. A Kozpont a hasznalataban leva targyi eszkozokkel es immaterialis javakkal - az
ingatlan(oka)t es a vagyoni erteket kepviselo szellemi tulajdont kiveve - a jelen alapit6
okirattal kapott felhatalmazas alapjan ona1l6an gazdaIkodik.

16. A Kozpont a gazdasagi tarsasagokban birtokolt reszesedeseivel az MTAtv 23. § (6)
bekezdese szerint kiadott akademiai engedelyben reszletezett m6don gazdalkodhat.

17. A Kozpontnal keletkezett vagyoni erteket kepviselo szellemi tulajdonnal a Kozpont az
Akademia Alapszabalyanak 66. § (6) bekezdese szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasagi tarsasagba apportkent torteno bevitelehez az MTAtv 23. § (6) bekezdese szerint
kiadott akademiai engedely sziikseges.

18. A Kozpont az Aht. es az Amr.-nek megfeleloen onaIl6an gazdalkodik penzeszkozeivel,
ertekpapirjaival, a tevekenysege eredmenyebol szarmaz6 eszkozeivel.

19. Jelen alapit6 okirat 2010. aprilis 1. napjan lep hatalyba.

Budapest, 2010. marcius ,?V "


