
Okirat száma: 327/3/2020/JIF  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 

1.1.2. rövidített neve: KRTK 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Centre for Economic and Regional Studies 

1.3. A költségvetési szerv 

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

1.3.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. 

2 KRTK Regionális Kutatások Intézete 7621 Pécs, Papnövelde utca 22. 

2.1 
KRTK Regionális Kutatások Intézete 
Dunántúli Tudományos Osztály 

7621 Pécs, Papnövelde utca 22. 

2.2 
KRTK Regionális Kutatások Intézete 
Alföldi Tudományos Osztály kecskeméti 
telephelye 

6000 Kecskemét, Rákóczi utca 3. 

2.3 
KRTK Regionális Kutatások Intézete 
Alföldi Tudományos Osztály békéscsabai 
telephelye 

5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 40-
42. 

2.4 
KRTK Regionális Kutatások Intézete 
Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály 

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 10. 

2.5 
KRTK Regionális Kutatások Intézete 
Közép- és Észak-magyarországi 
Tudományos Osztály 

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. 

3 KRTK Világgazdasági Intézet 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1954. október 10. 

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 
Regionális Kutatások Központja 

7621 Pécs, Papnövelde utca 22. 

2 
Magyar Tudományos Akadémia 
Világgazdasági Kutatóintézete 

1014 Budapest, Országház utca 30. 

3 MTA Ipar- és Vállalatgazdaságkutató Intézet 1112 Budapest, Budaörsi út 43-45. 

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 KRTK 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 Közgazdaság-tudományi Intézetből, a Regionális Kutatások Intézetéből és a 
Világgazdasági Intézetből álló kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat 
végez a közgazdaság-tudomány, a világgazdaság, a térbeli folyamatok, valamint a 
más társadalomtudományokkal határos területeken. Feladata a piacgazdaság, 
különösen a magyar gazdaság, a nemzetközi gazdasági-politikai környezeti feltételek 
és a térbeli gazdasági és társadalmi folyamatok tudományos elemzése. A központ az 
elért új kutatási eredményeket publikálja és népszerűsíti, fejleszti a kutatásokhoz 
szükséges tudományos eszköztárat és a közgazdaság-tudományi és a regionális 
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kutatások számára alkalmas és szükséges adatbázisokat; a szakpolitikák számára 
levonható következtetéseket és ajánlásokat fogalmaz meg, fejleszti és részt vesz a 
központ által művelt tudományterületekhez kapcsolódó mesteri és doktori szintű 
egyetemi oktatási programokban és tananyagfejlesztésekben. 
 

4.3.2. A KRTK és intézetei a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkoznak a 
következő tudományterületekkel és kutatási feladatokkal: 
 
A közgazdaság-tudomány területén: 

– a gazdasági növekedés makro- és mikroszintű tényezőinek egymásra hatása és a 

szakpolitikákkal való kapcsolata; 

– a magyar munkapiac működése a gazdasági ciklusokkal és a szakpolitikákkal való 

kölcsönhatásban; 

– a közoktatás és a felsőoktatás működési mechanizmusainak modellezése, mérése 

és társadalompolitikai javaslatok kidolgozása; 

– piac-, vállalatelmélet és ezek szakpolitikai alkalmazásai; 

– integráció, alkalmazkodás és versenyképesség: felzárkózási lehetőségek a 

világgazdasági válság utáni globális környezetben; 

– agrárgazdaságtani, biodiverzitás közgazdasági és vidékfejlesztési kutatások, és 

ezek szakpolitikai alkalmazásai; 

– közösségi gazdaságtani kutatások a szakpolitikák és hatásmechanizmusok 

összefüggéseinek feltárása érdekében; 

– kooperatív játékelméleti modellek a gazdasági verseny és együttműködés 

stratégiai kérdéseinek vizsgálatára; 

–  párosítási piacok tervezésének komplex, multidiszciplináris vizsgálata, és a 

gyakorlati alkalmazásokban való részvétele; 

– a városi előnyök kialakulása, a kapcsolathálózatok szerkezeti jellemzői és a 

hálózatokkal megragadható interakciók vizsgálata 

– egészségi állapot, egészségügyi ellátások igénybevétele, és gazdasági-társadalmi 

viszonyok közötti összefüggések feltárása Magyarországra fókuszálva. 

 

A regionális kutatások területén: 

– a területfejlesztés nemzetközi környezete, az Európai Unió kohéziós és 

strukturális politikája; 

– geopolitikai és geoökonómiai vizsgálatok, ideértve 

o a határkutatásokat, 

o Kelet-, Közép- és Délkelet-Európa területi fejlődését, 

o a Kárpát-medence regionális átalakulását, 

o más geopolitikai szempontból kiemelkedő fontosságú makro-régiók 

kutatását; 

– Magyarország térfolyamatai és területi politikája; 

– a gazdaság és társadalom térszerkezetének jellemzői és az azokat befolyásoló 

tényezők, folyamatok, térelméleti kutatások: térformáló folyamatok; 

– tértípusok (régió, megye, járás, dinamikusan fejlődő és elmaradott területek, 

városi és vidéki központi és periférikus terek) és kapcsolatrendszerek; 

– területi kormányzás és fejlesztési intézményrendszer, szabályozás és területi 

stratégiaalkotás, a területi politika és egyéb közpolitikák területi hatásainak 

elemzése; 
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– a (társadalmi-gazdasági) területi folyamatok környezeti, illetve a 

klímaváltozáshoz kapcsolódó kölcsönhatásának vizsgálata. 

 

A világgazdasági kutatások területén: 

– a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének változó feltételei a 21. 

század világgazdaságában; 

– a világgazdaság középtávú fejlődése, különös tekintettel a termelési, pénzügyi és 

fogyasztási szerkezet átalakulására; 

– a világgazdaság főbb hagyományos és új szereplői (főleg Kína, India, Oroszország, 

Brazília és egyéb feltörekvő országok) közötti erőviszonyok átalakulása és a 

magyar gazdaság számára adódó új lehetőségek és kockázatok; 

– a globális válságkezelés elméleti és gazdaságpolitikai vizsgálata; 

– az Európai Unió kihívásai és a sikeres magyar EU-tagság gazdasági és 

gazdaságpolitikai feltételei; 

– a globális multilaterális együttműködés hálózatának szerepe a világgazdasági 

fejlődés természeti és társadalmi fenntarthatóságában; 

– a gazdasági biztonság fő területei és a magyar prioritások (energia, nyersanyagok, 

élelmiszer, technológia, környezetvédelem); 

– a világgazdaság mikroszférája: a multinacionális vállalati rendszer működésének 

hagyományos és új elemei a válság utáni világgazdaságban a (változó) magyar 

érdekek figyelembevételével. 

 

4.3.3. A KRTK kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok: 

– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztő 

kiadványokat jelentet meg; 

– segíti a tudomány magyar és idegen nyelveken való művelését; 

– segíti a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlődését; 

– együttműködik hazai kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel, velük közös 

kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos 

intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elősegíti a magyar 

közgazdaság-tudományi, világgazdasági és regionális kutatások jelenlétét a 

tudományág nemzetközi életében; 

– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez; 

– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és 

gazdasági hasznosítását; 

– hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az 

oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el; 

– szakkönyvtárakat működtet, 

– 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 
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2 048010 
Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
fejlesztés 

3 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

4 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

5 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

6 082044 Könyvtári szolgáltatások 

7 083020 Könyvkiadás 

8 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

9 094210 Felsőfokú oktatás 

10 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

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

A főigazgatót – pályázat alapján - 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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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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