
Okirat száma: 333/3/2020/JIF  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Társadalomtudományi Kutatóközpont 

1.1.2. rövidített neve: TK 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Centre for Social Sciences, 

CSS 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991. március 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Magyar Tudományos Akadémia 
Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete 

1014 Budapest, Országház utca 30. 

2 
Magyar Tudományos Akadémia 
Jogtudományi Intézete 

1014 Budapest, Országház utca 30. 

3 
Magyar Tudományos Akadémia 
Szociológiai Kutatóintézet 

1014 Budapest, Úri utca 49. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága 

3.1.2. székhelye: 1052 Budapest, Piarista utca 4. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A TK a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. 
törvényben megjelölt közfeladatokat látja el központi költségvetési szervként, a jelen 
alapító okiratban meghatározott és részletezett körben. 

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 Jogtudományi Intézetből, a Kisebbségkutató Intézetből, a Politikatudományi 
Intézetből és a Szociológiai Intézetből álló TK alaptevékenysége elméleti, empirikus 
és összehasonlító kutatások folytatása a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a 
politikatudomány és a szociológia területén. A TK e területeken alapkutatásokat, 
alkalmazott és összehasonlító kutatásokat is végez, és tudományos munkáját 
szakmailag önállóan, politikai befolyástól függetlenül végzi. 

 
A TK: 
- megteremti és ápolja a kutatások hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét; 
- elősegíti a magyar jogtudomány, kisebbségkutatás, politikatudomány és 

szociológia területén végzett kutatások jelenlétét a tudományág nemzetközi 
életében; 

- együttműködik hazai és külföldi tudományos műhelyekkel, velük közös 
kutatásokat folytat; 

- közreműködik hazai és külföldi doktoranduszok, ösztöndíjasok 
továbbképzésében; 

- kutatási dokumentációt és szakterületéhez kapcsolódó adatbázisokat épít, 
amelyet a tudományos közösség és a szélesebb nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tesz interneten vagy nyomtatott formában. 

 

4.3.2. A TK és intézetei a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkoznak a 
következő tudományterületekkel és kutatási feladatokkal: 

 
A jogtudomány területén: 
- jogtudományi kutatások folytatása elsősorban az alkotmányjog, a bűnügyi 

tudományok, a civilisztika, az emberi jogok, az európai jog, a jogelmélet, a 
közigazgatási jog, valamint a nemzetközi köz- és magánjog területén; 
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- reflektálás a hagyományos jogágak mellett bizonyos, a tudományos és technikai 
haladás nyomán jelentkező jogi problémákra; 

- közreműködés a hazai és nemzetközi jogalkotási feladatok megoldásában; 
- együttműködés jogalkalmazási tevékenységet végző hazai és nemzetközi 

intézményekkel; 
- a hazai, a külföldi és a nemzetközi joggyakorlat, valamint a jelentősebb jogvédő 

intézmények tevékenységének figyelemmel kísérése, a vizsgált területeket 
meghatározó tendenciák feltárása és értelmezése; 

- átfogó és összefoglaló jogtudományi munkák (lexikon, enciklopédia, nemzeti 
jogi bibliográfia stb.) készítése és közreadása; 

- szakemberképzés és szaktanácsadás, szakvélemények készítése; 
- a polgárok jogtudatának fejlesztése, jogi ismeretek terjesztése. 

 
A kisebbségkutatás területén: 
- a magyarországi és európai nemzetiségek, etnikai kisebbségek közösségi 

jellemzőinek és társadalmi helyzetének feltárása, társadalomtudományi 
fogalmakkal való meghatározása, társadalomszerkezeti hatásainak vizsgálata, 
e célokból új módszertanok és értelmezési modellek kidolgozása; 

- a közép-európai integrációs folyamatok, etnopolitikai modellek, valamint a 
kisebbségek jogi helyzetének összehasonlító elemzése; 

- a magyarországi és európai nemzetiségek, etnikai kisebbségek és a kisebbségi 
magyar közösségek demográfiai, gazdasági, politikai, és kulturális helyzete 
alakulásának történelemtudományi kutatása; 

- a Magyarországot érintő migrációs folyamatok társadalmi hatásának és a 
migráns csoportok társadalmi helyzetének vizsgálata; 

- az identitáskonstrukciók: az európai, nemzeti, lokális identitások tartalmi és 
formai változásainak elemzése; 

- a közép-európai és a magyarországi zsidóság kutatásához szükséges 
judaisztikai (nyelvi, filológiai) alapkutatások. 

 
A politikatudomány területén: 
- választáskutatás, politikai magatartás és politikai részvétel; 
- pártkutatás, pártok és civil társadalom, pártok és állam viszonya; 
- politikai kommunikáció és médiakutatás; 
- politikai vezetés és hatalmi elitek, a politikai vezetők és a kormány- és 

köztisztviselők viszonyának kutatása; 
- társadalmi és politikai értékek hazai és európai változásainak kutatása; 
- a kormányzás és közpolitika (governance) új módjainak, nemzeti és európai 

szintű intézményi változásainak kutatása; 
- a kormányzati teljesítmény mérése, értékelése és a demokratikus 

visszacsatolás kutatása; 
- a magyar politikai és kormányzati rendszer, pártrendszer, a hatalommegosztás 

hazai intézményrendszerének tudományos kutatása; 
- az EU integráció és globalizáció s annak hatásának vizsgálata a hazai 

kormányzati rendszerre; 
- piac és állam viszonya, politikai gazdaságtani kutatások; 
- az empirikus, normatív és analitikus demokráciaelméletek és politikaelmélet; 

állam és civil társadalom viszonyának kutatása; 
- a közhatalom delegálásának és az ellenőrzési folyamatoknak a kutatása; 
- a magyar politika meghatározó tendenciáinak leírása és értelmezése, valamint 

az ehhez szükséges tudományos eszköztár gazdagítása. 
 

 



4 

A szociológia területén: 
- a társadalmi egyenlőtlenségek, a piac és újraelosztás rendszerének és az 

esélyegyenlőségnek a kutatása; 
- a hatalom és társadalmi rétegződés, az elitek és intézményeinek a kutatása; 
- a család, a nemi egyenlőtlenségek, a kisebbségek, a migránsok, az öregedő 

társadalom, a fiatalok, a szegénység, a szociálpolitika társadalmi 
meghatározottságainak a kutatása; 

- a szervezetek, a munka világának a kutatása; 
- érték-, kultúra- és tudásszociológiai kutatások folytatása; 
- környezet-, ökológiai- és éghajlatváltozási folyamatok, a fenntarthatóság és 

azok társadalmi összefüggéseinek a kutatása; 
- a helyi társadalom, a helyi hatalom és a helyi kormányzás kutatása; 
- a fejlesztési politikák, az EU fejlesztéspolitikája és a projektesítés társadalmi 

következményeinek a kutatása; 
- a társadalom átrendeződő térszerkezetének, a város- és vidékfejlesztés, a 

vidéki és városi társadalmi változások és versenyképesség kutatása; 
- kutatások folytatása a nemzetközi vagy kultúraközi empirikus összehasonlítás 

elméletének és módszertanának területén; 
- a közép- és kelet európai integráció és a szélesebb nemzetközi hatások magyar 

társadalmat érintő kérdéseinek kutatása. 
 

4.3.3. A TK kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok: 
- tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztő 

kiadványokat jelentet meg; 
- segíti a tudomány magyar nyelven való művelését; 
- együttműködik hazai kutatóhelyekkel, velük közös kutatásokat folytat; 

kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel, 
nemzetközi tudományos társaságokkal; elősegíti a magyar 
társadalomtudomány (jogtudomány, kisebbségkutatás, politikatudomány és 
szociológia) területén végzett kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos 
életben; 

- hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez; 
- szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és 

gazdasági hasznosítását; 
- a felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, 

közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el; 
- szakkönyvtárat működtet, 
- segíti a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlődését,                                                                                    
- a használatában lévő ingatlanokat nyilvántartja, ellátja azok üzemeltetési, 

fenntartási feladatait,                                                                           
- kutatási infrastruktúrát működtet és tart fenn, kutatási eszközöket és 

anyagokat szerez be.    

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

2 015010 
Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott 
kutatás és fejlesztés 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
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5 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6 083020 Könyvkiadás 

7 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

8 094110 Felsőoktatási szakképzés 

9 094210 Felsőfokú oktatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok 33%-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A TK egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. törvény alapján vezető állású munkavállalóként a főigazgató irányítja. 

A főigazgatót – pályázat útján - az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságának Irányító 
Testülete választja meg legfeljebb öt évre, a munkáltatói jogokat az Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat Titkárságának elnöke gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 
2014. évi LXXVI. törvény 
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
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szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapító  okiratnak  a  TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
KUTATÓKÖZPONT 2020. december 10. napján kelt, 2021. január 01. napjától alkalmazandó 333/2/2020/JIF
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. december 17.
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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  


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2020.12.17 08:35:53


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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