Okirat száma: 1400/1/2020/JIF

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtár és Információs Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtár és Információs Központ
1.1.2. rövidített neve: MTA KIK

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Library and Information Centre,
Hungarian Academy of Sciences

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 1.
1.3.2. telephelyei:

1

telephely megnevezése

telephely címe

Akadémiai Levéltár

1051 Budapest, Arany János utca 1.

2

2046 Törökbálint, DEPO raktárváros, Hrsz.:
062/89, 062/90

3

1056 Budapest, Belgrád rakpart 2., V. emelet, 5.

4

6723 Szeged, Lőcsei utca 9., hrsz. 15295.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1826. március 17.

2.2.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.)

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Magyar Tudományos Akadémia
Kutatásszervezési Intézet

1051 Budapest, Nádor utca 18.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia
3.1.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia
3.2.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
Az MTA KIK az MTAtv.-ben foglaltak alapján nyilvános könyvtárként országos tudományos
szakkönyvtári és tudományos elektronikus információs közszolgáltatást végez
közfeladatként.

4.2.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:


Az MTA KIK, mint nemzeti intézmény ellátja a tudományos ismeretek terjesztésének
és a tudományos munka előmozdításának feladatait; történelmi és országos
jelentőségű nyomtatott, kéziratos, levéltári és elektronikus információhordozókon
található anyagokat gondoz; országos feladatkörű szakkönyvtárként gyűjteményét
folyamatosan gyarapítja, megőrzi, feltárja és olvasóinak rendelkezésére bocsátja. Fő
gyűjtőköre a nyelvtudomány, az ókortörténet, a klasszika-filológia, az orientalisztika,
az irodalomtudomány, az irodalomtörténet, a tudományszervezés és
tudománytörténet, hagyományosan a magyar történelem, valamint a külföldi
tudományos akadémiák kiadványai. Az MTA KIK archívumokat kezel, gyűjti a
tudományos és irodalmi kéziratokat, régi és ritka könyveket, ősnyomtatványokat
(1500. év előtti, Régi Magyar Könyvtárak, RMK 1711. év előtti művei), levéltári
archiválást igénylő akadémiai ügyiratokat, tudománytörténeti dokumentumokat.
Elsősorban gyűjteményei anyagával összefüggésben, valamint a tudománymetria
terén alapkutatási feladatokat végez és feladatának tekinti a keretei között létrejött
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4.4.

kutatási eredmények széles körű közzétételét a tudomány és az oktatás megfelelő
szintjein.
Az MTA KIK alapszolgáltatásai: tájékoztatás az MTA KIK, a magyar és nemzetközi
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, más könyvtárak
állományának és szolgáltatásainak elérhetővé tétele, részvétel a könyvtárak közti
dokumentum- és információcserében, számítógépes szakirodalmi információellátás,
tudományos adatbázisok működtetése, részvétel a nyilvános könyvtári ellátás
rendszerének működtetését és fejlesztését segítő szolgáltatások megvalósításában.
Az MTA KIK ellátja az akadémiai költségvetési szervek könyvtárainak akadémiai
szakmai felügyeletét.
Az MTA KIK biztosítja az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) és a REAL
(Repository of the Akademy’s Library) tudományos elektronikus információs
szolgáltatás működtetésének feltételeit.
Az MTA KIK nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázist működtet (Magyar
Tudományos Művek Tára, MTMT).

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1.

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2.

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

3.

014010

Általános K+F politika

4.

014040

Társadalomtudományi, humán alapkutatás

5.

049020

K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

6.

082041

Nemzeti könyvtári feladatok

7.

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

8.

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

9.

082044

Könyvtári szolgáltatások

10.

082051

Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme

11.

082052

Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és
információközvetítő tevékenység

12.

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

13.

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység

14.

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

15.

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

16.

083020

Könyvkiadás

17.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

18.

094210

Felsőfokú oktatás

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos
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4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: Az MTA KIK vállalkozási
tevékenységből származó bevételeinek felső határa a módosított kiadási előirányzatok
egyharmada.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az MTA KIK egyszemélyi vezetés alatt áll; tevékenységét magasabb vezető megbízással
rendelkező közalkalmazottként a főigazgató irányítja. A főigazgatót a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza
vezetői megbízását. A főigazgató megbízása előtt a kultúráért felelős miniszter véleményét
ki kell kérni.
Az MTA KIK főigazgatója tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a
vonatkozó jogszabályokban és a Magyar Tudományos Akadémia elnökének határozatában
foglaltak az irányadók.

5.2.

1

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia
irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve
más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő
végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet

6. Az akadémiai szervezetre vonatkozó rendelkezések
Az MTA KIK szervezeti és működési rendjét, az ellátandó és a kormányzati funkció szerint besorolt
alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek körét, a belső és külső
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá az internetes egyedi azonosító nevek
használatának szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA elnöke
hagy jóvá.

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2017. június 30. napján kelt, 2247/12/2017. okiratszámú
alapító okiratot visszavonom.
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Magyar Tudományos Akadémia

Digitálisan aláírta: Magyar Tudományos Akadémia
Dátum: 2020.03.11 17:30:28 +01'00'

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint”

P.H.

Lovász László

Digitálisan aláírta: Lovász László
Dátum: 2020.03.11 17:29:49 +01'00'

Dr. Lovász László
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
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