
 

Okirat száma:14901-2/2019/PKF 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Magyarságkutató 
Intézet alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Magyarságkutató Intézet 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven:  Institute of Hungarian Research 

1.2.2. német nyelven: Forschungsinstitut für Hungarologie 

1.2.3. francia nyelven: Institut de Recherche Hongrois 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 54-56. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2019. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a Magyarságkutató Intézet 
létrehozásáról és az azzal összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 206/2018. (XI.10.) 
Korm. rendelet 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése: Kormány 

2.3.2. székhelye:1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Magyar Nyelvstratégiai Intézet 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarságkutató Intézet közfeladatához tartozik a 
magyarság őstörténetének modern interdiszciplináris módszerekkel történő feltárása, 
kutatási eredményeinek megismertetése, az e tárgyban maradandót alkotó jeles kutatók 
hagyatékának, szellemi örökségének gondozása, valamint a kutatási anyagok 
digitalizálása. 

4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
4.3.1. a honfoglalás előtti magyar történelem, a magyarság őstörténetének 
interdiszciplináris kutatása, 

 4.3.2. az V-IX. századi sztyeppeközösségek kutatása, 
4.3.3. a honfoglalással, valamint a magyar középkorral kapcsolatos interdiszciplináris 
kutatások, 
4.3.4. a kelet-európai térség egyes részeinek VIII-X. századi történeti-földrajzi 
tájrekonstrukciója, 
4.3.5. a magyarság történelméből származó hazai és külföldi, elbeszélő és írott levéltári 
forráskutatás, 
4.3.6. vallástörténeti kutatások, 
4.3.7. néprajzi és népzenei kutatások, 
4.3.8. oktatási és képzési tevékenység, részvétel a kulturális turizmus, vallás- és 
zarándoklatturizmus fejlesztésében, 
4.3.9. angol és magyar nyelvű folyóirat kiadása, 
4.3.10. archeogenetikai kutatások, 
4.3.11. a korai magyar történelem helyének vizsgálata a XXI. századi magyar 
önazonosságtudatban, 
4.3.12. középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és felügyelete, 
4.3.13. a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, a magyar 
kultúra egészével való összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a 
köznevelésben, 
4.3.14. nyelvtörténeti kutatások végzése, nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése, 
4.3.15. a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek, 
terminológiák tudatos fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az anyaországi magyar 
nyelvű terminológia összehasonlító kutatása, összehasonlító terminológiai szótárak 
összeállítása, 
4.3.16. szakértői állásfoglalások készítése nyelvpolitikai kérdésekben a közigazgatás és a 
közmédia részére, 
4.3.17. a magyar nyelvi tankönyvprogram fejlesztésében való részvétel, nyelvészeti szakmai 
alapjainak kidolgozása, különösen gyermekbarát, az otthonról hozott anyanyelvi 
készségeket fejlesztő általános iskolai nyelvtankönyvek szakmai alapvetése kidolgozásának 
összehangolása a magyar kultúra egészével, 
4.3.18. a magyar szórványok, magyar nyelvjárások, rétegnyelvek, határon túli 
nyelvváltozatok, kisebbségben élő nyelvrokon népek helyzetének vizsgálata, 
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4.3.19. a magyar nyelvi értékvesztéssel szemben irányelvek kidolgozása a Kormány 
számára, 
4.3.20. szakmai és nemzetközi kerekasztal-megbeszélések, nyári kurzusok és - kiemelten 
határon túli magyaroknak - nyári egyetemek szervezése, nyelvi kulturális napok 
társszervezése az adott feladathoz szükséges körben, együttműködve az illetékes hazai és 
Kárpát-medencei szervekkel, szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, 
4.3.21. a magyar nyelv digitális, hálózati térben való fennmaradásával összefüggő kutatások 
szervezése, 
4.3.22. a fordítás, a többnyelvűség és az ezzel összefüggő lokalizációs tevékenységgel 
kapcsolatos programok tanulmányozása, ösztönzése, kidolgozása, 
4.3.23. a nyelvművelő tevékenység ösztönzése, 
4.3.24. a 4.3.1-4.3.23. pontok szerinti feladatok tekintetében maradandót alkotó jeles 
kutatók hagyatékának, szellemi örökségének gondozása, a kutatási anyagok digitalizálása, 
4.3.25. a magyar identitás, hazaszeretet kifejeződésének történelmi bemutatása a magyar 
történelem korábbi évszázadaiból, 
4.3.26. hagyományőrző események, konferenciák, rendezvények, alkotások, médiumok 
támogatása, valamint 
4.3.27. a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe 
tartozó feladatok. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

2 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

3 015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
fejlesztés 

4 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

5 082010 Kultúra igazgatása 

6 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

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 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 
megóvása 

17 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

18 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

19 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

20 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

21 083020 Könyvkiadás 
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22 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

23 085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással 
kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

24 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

25 095020 Iskolarendszeren kívül egyéb oktatás, képzés 

26 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 

27 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos és határon átnyúló 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Magyarságkutató Intézet élén 
főigazgató áll, akit a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján bíz 
meg határozott időre, legfeljebb 5 évre, illetve vonja vissza a megbízását. A munkáltatói 
jogokat a főigazgató felett a miniszter gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET 2019. március
25. napján kelt, 2019. március 27. napjától alkalmazandó 14901-1/2019/PKF okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. március 27.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2019.03.27 16:15:31


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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