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Alapító okirat
(A modosításokkal egységes szerkczetben)

A Maglar Tudományos Akadémia 2005, május 3-i kozg,ltílésének 14. szám hatdrozatával
létrehozott Mag,lar Tudományos Akadémia lzotöpkutat lyttézeÍ alapítő okiratát a Mag,lar
Tudományos Akadémiáről szÓlő ]994. évi XL. tTrvény (MTAtv.1 és az államháztcrtásrÓl szőlÓ
1992. évi XXXWil. tTrvény dnt ) rendelkezéseivel osszhangban, a mődosításokkat egységes
szerkezetbe foglalva az alá,bbiak szerint adom ki..

1. A koztestrileti koltségvetési SZerV

1.1 neve: Magyar Tudományos Akadénia lzotőpkutatő |ntézet
(a továbbiakban : intézet)

I.2 rovidített neve: MTA IKI

1.3 angol nyelvÍl megnevezése: Institrrte of Isotopes
Hungarian Academy of Sciences

I.4 székhelye: 1121 Budapest, Konkoly Thege MiklÓs iÍ29-33.

1 .5 illetékessége, mukodési kore: országos

2, Az intézet alapítÓja:

3. Az alapítás idopontja:

4. Azintézet irányítÓ szervének

4.I neve:
4 .2 székhelye:

5. / Hatályon kívul helyezve /

Magyar Tudományos Akadémra
(a tovább iakb an,, Aka dé mia)

2006.január 1.

Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest, Rcosevelt tér 9.

6. Az intézet besorolása az államhaztartás mzÍkodési rendjéról szőlő 292/2009. (nI ]9 )
Korm. rendelet (a továbbiakban., Ámr') s/A. s-ábonftlglcltak szerint: onállÓan tníikodó és
gazdálkodő kÓlts é gveté si Szerv'

7 . Az inÍézet

8. Az intézeÍ
tartozik.

szakágazati besorolása: 721900 Egyéb terr szettudom nyi,
miÍszaki kuÍatás, fej l e s zté s

jogi szernély, hozzá onálloarr nrukodo koz,esttileti koltségvetési SZerV nem

9. Az intézet az MTAtv. 3. !-aban megielolt kozfeladatokat látja el, a jelen alapíto okiratban
meghatiirozoÍt é's ré'szletezet| korben, az alábbi szakfeladaÍok szerint.
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9.l Az intézet alaptevékenysége:

Az inÍézet miÍktdésének célja, hogy nemzetkozi színvonalu tudományos kutatásokat
folytasson ionizálÓ sugárzásokről (neutron, y- és elektronsugárzás) és aZ anyag
kÓlcsÓnhatásárÓl, valamint az izotrip- és nukleáris kémia, a sugarhatas-kémia, a
sugárvédelem és nuklearis biztonság, cl reakciökinetika és a heterogén katalízts
Íer letén,

Az intézet kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a kovetkezó
teruiletekkel:

- nuklearis anyagok biztosítéki ellenórzésére (,, sagefuards ''), teljes kÖrii
rancsolásos és roncsolásmentes jellemzésére szolgálÓ eljárások fejlesztése és
alkalmazása,.

_ a prompt gamma aktiváciÓs analitikai eljárás fejlesztése és alkalmazásai,.
- ionizálÓ sugárzások kémiai hatásainak vizsgálata (pl. polimerizáciő, polimerek

d e gr adác i őj a, S z e nny e Z ó any a go k át al akí t ds a), do z i m e tr i a,'
_ alapkutatások végzése a feluleti kémia és katalízis ter letén, Mossbauer és XPS

spektroszkőpía, rryomjelzéses mÓdszerek és sugárzással mődosított katalizátorok
felhasználásával,.

- szakértói tevékenység hatoságok számára a nukleáris biztosítéki tevékenység, a
sugárbiztonság, radioaktív anyagok szállítása, nyilvántartása, aZ ismeretlen
eredetiÍ (efoglalt vagy talált) nukleáris anyagok azonosítása teriiletén.

Az intézet kutatasi fetadataihoz kapcsolrjdo egyéb feladatok:
_ tevékenységével osszeftiggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztö

kiadványo kat j e le nt et me g,'
- segíti a tudomány magyar nyelven valÓ mijvelését,.
- egytittmiikodik hazai kutatÓintézetekkel, veltik kozos kutatásokat folytat,.

knpcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel,
nemzetkozi tudományos társaságokkal,, elósegíti a magyar izotÓpkutatások
jelenlétét a tudomdnyág nemzetkozi életében,,

_ hcuai és nemzetkazi tudományos prog| amokat és l<onferenciákat Szervez, pályazatoknt ír ki;
_ Szorgalmazza és segíti a tudomanyos kutatások eredményeinek társadalmi és

gaz das agi haszno s ítás át,,
- a felsóoktatási intézményekkel egyuttmiikodve részt veSZ az oktatőmunkában, kÓzos

kutatási, képzési és Íovábbképzési feladatokat lát el.

9.2 Az intézeÍ alaptevékenységeinek tevékenységi korok szerinti részletes felsorolása a
rEÁoR'0B és a 20]0, január l, napjatől érvényes szakfeladat-rend szerint.,

A kut a t ás i,fe l adat o kho z kap c s o l ö d ő an..

72.19 Egléb természetttldomanyi, miiszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása
szakfeladat', 72 195 ] Kémiai alapkutatcÍs

72]952 Kémiai alkalmazott kutatás
7 2 ] 95 3 Kémiai kísérleti fejlesztés
7 2 1 97 ] MtÍszaki tudományi alapkutatás
72 1 972 Mtíszaki tudomdnyi alkalmazott kutatás
7 2 1 97 3 Mtjszaki tudományi kísérleti fejlesztés

Az e gyéb alapfeladatokhoz kapc s olődÓan'.

58. ] ] KÓnvvkiadcis
szakfeladat: 58] 100 Konyvkiadás



5B,11 Folyőirat, idószaki kiadvan1, kiadása
szakfeladat: 58]100 Folyőirat, idószaki kiadvány kiadása

69. 20 Számviteli, konywizsgálői, adöszakértói tevékenység
szalcfeladat '' 692000 Szamviteli, kÖnyvvizsgálői, adőszakértcji tevékenység

71. ] 2 Mérnoki tevékenység, miíszaki tan(lcsadás
szak.feladat., 7I ]200 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanácsada,y

B2. 3 0 KonJbrencia, kere,skedelmi bemutatÓ szervezése
szakfeladat.. B23000 Konferencia, kereskedelmi bemutatö szervezése

85 ' 42 Felsífoku oktatás
szakfeladat'. 854222 Mesterképzés

B54223 Doktori képzés
85,59 Mashova nem sorolt egyéb oktatás

szakJbladat', 855937 Máshova nem sorolt egyéb felnóttoktatás
9 ] ,01 KonyvÍári, levéltári tevékenység

szakfeladat: 9 ] 01 2 ] Konyvtari állomány gyarapítása, nyilvántartása

9.3 Az intézet támogatásáből nem finanszírozhatÓ vállalkozási tevékenységet is folytathat;
e tevékenységból származő bevételeinek egy ttes osszege egymást kovetó két évben
nem haladhatja meg a ténylegesen teljesített - a kahségvetési támogatást is magába
foglalő - oss zbevétel e gyharmadát.

10. Az MTAtv. 18. $ (2) bekezdésében foglaltak szerint az intézet egyszemélyi vezetés a\att
áll, tevékenységét magasabb yezeto beosztásÍr kozalkalmazottként az igazgató irányítja.
Az igazgatot az Europai tJnió ajánlásainak megfelelo nyilvános pályázati eljárás alapján
_ legfeljebb ot évre _ aZ Akadémia elnoke nevezi ki (bízza meg), illetve menti fel (vonja
vissza megbízását).

I|, Az intézetnél foglalkoztatottak kazalkalmazottak, jogviszonyu|cra a kazalkalmazottak
jogállásáröl szőlo ]992. évi XXXIil. tTrvényt és annak végrehajtási jogszabályában
foglalt rendelkezéseket kell alkalrnazni.

12, Az intézet szervezeti, mukodési és vállalkozási tevékenységének rendj ét, a vállalkozási
tevékenységek korét és azok szakfeladat-rend szerinti számát, a belso és kiilso
kapcsolatokra vonatkozÓ rendelkezéseket a szervezeti és mtikodési szabáIyzat
tartalmazza, ame|yet az Akadémiai Kutatointézetek Tanácsa hagy jová.

13. Az Akadémia ingatlan vagyona haszná|atba adásárÓl az intézette| ingatlanhasználati
szerzodést kot az Akadémia Alapszabályában foglaltak szerint.

14. Az intézet a használatában lévo tárgyi eszkozokkel és immateriális javakkal az
ingatlan(ok)at és a vagyoni értéket képviselo szellemi tulajdont kivéve _ az Akadémia
kt;zgyíilése által elfogadoÍÍ Vagyongazdalkodási irányelvekben foglaltctkkal ts,szhangban,
a jelen alapítő okirattal kapott felhatalmazas alapjan inállőan gazdálkodik,

15. Az tntézet a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel aZ MTAtv. 23. $ (6)
bekezdése szerint kiadott akadémiai engedélyben részletezett mÓdon gazdáIkodhat.

16. Az intézetnél keletkezett vagyoni értéket képviselo szellemi tulajdonnal az intézet az
Akadémia Alapszabá1yának 66, $ (6) bekezdése szerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportként torténo beviteléhez az MTAtv. 23. $ (6) bekezdése
szerint kiadott akadémiai errgedélv sztikséges.
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17. Azintézet az MTAv.-ben, a, Áht,-ban és az Á.,.-ben.foglattaknak megfeleloen onállÓan
gazdá|kodik pénzeszkozeivel, értékpapíriaival. a tevékenysége eredményébol származo
eszkozeivel.

18. Az intézet a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai KutatÓkozpont áÍszervezésével,
annak szeÍyezeti egységeként mukodo lzotÓp- és Feltiletkémiai Intézet kiválásával jott
létre. Az intézet jogutodja az 1959 és |997 kozott onállo jogi személyként kiilonbozo
elnevezésse1 mukodott Magyar TudományoS Akadémia IzotopkutatÓ Intézetének,
valamint a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai KutatÓkcizpont lzotóp. és
Feltiletkémiai Intézetének.

19. Jelen egységes szerkezettí alapítÓ okirat a torzskTnyvi nyilvantartásba vétel napján lép
hatályba, egyidejtíleg aZ E46a/6/2009' szamti,2009, május 29-én kiadott egységes
szerkezetíí alapítő okirat hatályát veszti'

Budapes t,2010. december ,, 9. ,,,

Pálinkás J
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