Okirat sz6ma: 353 /76 /2077.

Alapft6 okirat
m6dositdsokkal egys6ges szerkezetbe foglalva
tiirv6ny 8/A. S-a alapiiin a Magyar
Tudomanyos Akad6mia T6rsadalomtudomenyi Kutat6kiizpont alapit6 okirat6t a

Az iillamhiiztart6sr6l sz6l6 ZOIL. 6vi

CXCV.

kiivetkez6k szerint adom ki:

1. A ktilts6gvet6si szerv
megnevez6se, sz6khelye, telephelye
1.1.

A kirlts6gvet6si szerv

1.1.1. megnevez6se: Maryar Tudomenyos Akad6mia
Tiirsadalomtudomf nyi Kutat6kaizpont
1.1.2. rdviditett neve: MTA TK

1.2.

A krilts6gvet6si szerv idegen nyelvfi megnevez6se

1.2.7. angol nyelven: Centre for Social Sciences,
Hungarian Academy of Sciences

1.3.

A k6lts6gvet6si szerv

1.3.1. sz6khelye: 1097 Budapest, T6th K:ilmin utca

4.

2. A ktilts6gvet6si szerv
alapitdsdval 6s megsz(n6s6vel dsszeftigg6 rendelkez6sek
2.1.
2.2.

A kdlts6gvet6si szerv alapit6sinak

dituma: 1991. mircius

A krilts6gvet6si szerv jogel5d k<ilts6gvet6si szerv6nek

megnevezese

sz6khelye

Magyar Tudominyos Akad6mia
1

Z

3

1.

Etnikai-nemzeti Kisebbs6gkutat6
Int6zete
Magyar Tudom6nyos Akad6mia

Iogtudomenyi Int6zete
Magyar Tudom5nyos Akad6mia
Szociol6siai Kutat6int6zet

1014 Budapest, Orsz6gh:iz utca 30.

1014 Budapes! Orszaghez utca 30.
1014 Budapest Uri utca 49

3. A kiilts6gvet6si szerv irdnftfsa, feliiryelete
3.1.

A kolts6gvet6si szerv iranyit6 szerv6nek

\,

3.1.1. megnevez6se: Magyar Tudominyos Akad6mia
3.1.2. sz6khelye: 1051 Budapest, Sz6chenyi Istviin t6r

9.

4. A ktilts6gvet6si szerv tev6kenys6ge
4.1.

A kiilts6gvet6si szerv kdzfeladata:

Az MTA TK a Magyar Tudomdnyos Akad6mi6r6l sz6l6 1994.6vi XL. torv6ny [MTAtv.) 3. S6ban megjekilt kozfeladatokat letia el irnall6 koztesttileti kcilts6gvet6si szervk6nt, a jelen

alapit6 okiratban meghat6rozott 6s r6szletezett k<irben.

4.2.
7

4.3.

A kdlts6gvet6si szerv f6tev6kenys696nek 6llamhaztartasi szakigazati besorolisa:

szakAgazat szAma

szakigazat megnevez6se

722000

T6rsadalomtudomAnyi, humdn kutat6s, feileszt6s

A k0lts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge:

4.3.1.

Kisebbs6gkutat6 Int6zetb6l, a Politikatudomanyi
Int6zetb6l 6s a Szociol6giai Int6zetb6l ;ill6 MTA TK alaptev6kenys6ge elm6leti,

A fogtudom;inyi Int6zetb6l, a

6s

empirikus

ijsszehasonlit6 kutatisok folytatSsa

a

jogtudom;iny,

a

kisebbs6gkutatas, a politikatudom6ny 6s a szociol6gia teriilet6n. Az MTA TK e
teriileteken alapkutatisokat, alkalmazott 6s dsszehasonlit6 kutatasokat is v6gez, 6s
tudomdnyos munkijiit szakmailag 6niill6an, politikai befolydst6l fiiggetlentil v6gzi.
Az MTA TK:

- megteremti

6s 6polja a kutat;isok hazai 6s nemzetkiizi kapcsolatrendszer6t;

a

magyar jogtudominy, kisebbs6gkutat6s, politikatudominy 6s
szociol6gia teriilet6n v6gzett kutatisok jelenl6t6t a tudomenyeg nemzetkiizi

-el6seglti
6let6ben;

- egyiittmiikiidik hazai

6s kiilfiildi tudomanyos mfihelyekkel, veltik

kijzrjs

kutatesokat folytat;

-kcizremiikodik

hazai 6s ktilfdldi

doktoranduszok dsztondijasok

tovibbk6pz6s6ben;

-kutatesi dokumenteci6t 6s szaktertilet6hez kapcsol6d6 adatbizisokat

a

6pit,

tudom6nyos kozdss6g 6s a sz6lesebb nyilv6nossdg szAmAra
hozzAf'rhet6v 6 tesz interneten vagy nyomtatott formiban.

amelyet

kutatisi alaptev6kenys69 kijr6ben kiemelten foglalkoznak
kiivetkez6 tudominytertiletekkel 6s kutat;isi feladatokkal:

4.3.2. Az MTA TK 6s int6zetei a
a

A jogtudom6ny ter0let6n:

-jogtudomiinfi kutat:isok folytatiisa els6sorban az alkotm6nyjog, a biintigyi
tudomdnyok, a civilisztika, az emberi jogok, az eur6pai jog, a jogelm6let, a
k<izigazgatSsi jog, valamint a nemzetki5zikiiz- 6s magdnjog teriilet6n;
-reflektiiliis a hagyom;inyos jogigak mellett bizonyos, a tudom6nyos 6s technikai

haladiis nyom6n jelentkez6 jogi probl6m6kra;
- kozremfikijd6s a hazai 6s nemzetkdzi iogalkotesi feladatok megold6sSban;

つ

