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Alapító okirat

(A modosításokkal
egységes
szerkczetben)

A Maglar Tudományos Akadémia 2005, május 3-i kozg,ltílésének
14. szám hatdrozatával
létrehozottMag,lar Tudományos Akadémia lzotöpkutat lyttézeÍalapítő okiratát a Mag,lar
TudományosAkadémiáről szÓlő ]994. éviXL. tTrvény(MTAtv.1és az államháztcrtásrÓl szőlÓ
1992. évi XXXWil. tTrvény dnt ) rendelkezéseivelosszhangban,a mődosításokkategységes
szerkezetbe
foglalva az alá,bbiakszerintadom ki..
1. A koztestriletikoltségvetési
SZerV
1.1 neve:

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

I.2 rovidítettneve:

MTA IKI

1.3 angol nyelvÍlmegnevezése:Institrrte
of Isotopes
HungarianAcademy of Sciences
I.4 székhelye:

1121Budapest,Konkoly ThegeMiklÓs iÍ29-33.

mukodésikore: országos
1.5 illetékessége,
2, Az intézetalapítÓja:

Magyar TudományosAkadémra
(a továbbiakban,,Aka démia)

3. Az alapításidopontja:

2006.január1.

4.

Azintézet irányítÓ szervének
4.I neve:
4 .2 székhelye:

Magyar TudományosAkadémia
1051Budapest,Rcosevelttér9.

5. / Hatályon kívul helyezve/
rendjéról szőlő 292/2009. (nI ]9 )
6. Az intézetbesorolása az államhaztartás mzÍkodési
Korm. rendelet (a továbbiakban.,Ámr') s/A. s-ábonftlglcltak szerint:onállÓan tníikodóés
gazdálkodő kÓlts égvetési Szerv'
7.

Az inÍézetszakágazatibesorolása:

721900Egyébterr szettudom nyi,
miÍszakikuÍatás,fej l esztés

8. Az intézeÍjogi szernély,hozzá onálloarrnrukodo koz,esttiletikoltségvetési
SZerVnem
tartozik.
9. Az intézetaz MTAtv. 3. !-aban megieloltkozfeladatokatlátja el, a jelen alapítookiratban
korben,az alábbi szakfeladaÍok
szerint.
meghatiirozoÍté'sré'szletezet|
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9.l Az intézetalaptevékenysége:
célja, hogy nemzetkoziszínvonalutudományos kutatásokat
Az inÍézetmiÍktdésének
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 heterogénkatalízts
Íer letén,
Az intézet kutatási alaptevékenységesorán kiemelten foglalkozik a kovetkezó
teruiletekkel:
- nuklearis anyagok biztosítéki ellenórzésére (,,sagefuards ''), teljes kÖrii
rancsolásos és roncsolásmentesjellemzéséreszolgálÓ eljárások fejlesztéseés
alkalmazása,.
_ a prompt gamma aktiváciÓs analitikai eljárás fejlesztéseésalkalmazásai,.
- ionizálÓ sugárzások kémiai hatásainak vizsgálata (pl. polimerizáciő, polimerek
degr adác i őj a, Sz ennyeZó anyago k átal akítdsa), doz i metr i a,'
_ alapkutatások végzésea feluleti kémia és katalízis ter letén,Mossbauer ésXPS
spektroszkőpía, rryomjelzésesmÓdszerek és sugárzással mődosított katalizátorok
felhasználásával,.
- szakértói tevékenységhatoságok számára a nukleáris biztosítékitevékenység,
a
sugárbiztonság, radioaktív anyagok szállítása, nyilvántartása, aZ ismeretlen
eredetiÍ(efoglalt vagy talált) nukleáris anyagok azonosításateriiletén.
Az intézetkutatasifetadataihozkapcsolrjdoegyébfeladatok:
_ tevékenységével osszeftiggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztö
kiadványokat j elentet meg,'
- segítia tudomány magyar nyelven valÓ mijvelését,.
- egytittmiikodik hazai kutatÓintézetekkel, veltik kozos kutatásokat folytat,.
knpcsolatokat tart fenn és létesítmás országok tudományos intézményeivel,
nemzetkozi tudományos társaságokkal,, elósegíti a magyar izotÓpkutatások
jelenlététa tudomdnyágnemzetkoziéletében,,
_ hcuai ésnemzetkazitudományosprog|amokatésl<onferenciákat
Szervez,pályazatokntírki;
_ Szorgalmazza és segíti a tudomanyos kutatások eredményeinektársadalmi és
gaz dasagi hasznos ítását,,
- a felsóoktatási intézményekkel
egyuttmiikodverésztveSZaz oktatőmunkában,kÓzos
kutatási, képzésiésÍovábbképzési
feladatokat lát el.
tevékenységi
korok szerinti részletesfelsorolása a
9.2 Az intézeÍalaptevékenységeinek
rEÁoR'0B ésa 20]0, január l, napjatől érvényes
szakfeladat-rendszerint.,
A kuta tás i,fel adatokhoz kapcsol ö dő an..
72.19Egléb természetttldomanyi,
miiszaki kutatás,fejlesztéskomplex támogatása
72 195] KémiaialapkutatcÍs
szakfeladat',
72]952 Kémiai alkalmazottkutatás
72 ] 953 Kémiai kísérleti
fejlesztés
72 197] MtÍszakitudományi alapkutatás
721972 Mtíszakitudomdnyialkalmazott kutatás
72 1973 Mtjszaki tudományi kísérletifejlesztés
Az egyébalapfeladatokhoz kapcsolődÓan'.
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''
692000Szamviteli,kÖnyvvizsgálői,adőszakértcjitevékenység
71.] 2 Mérnoki tevékenység,
miíszakitan(lcsadás
szak.feladat.,
7I ]200 Mérnoki tevékenység,
miiszaki tanácsada,y
B2.3 0 KonJbrencia,kere,skedelmi
bemutatÓszervezése
szakfeladat..
B23000Konferencia,kereskedelmibemutatö szervezése
85' 42 Felsífoku oktatás
szakfeladat'.
854222 Mesterképzés
B54223 Doktori képzés
85,59 Mashova nem sorolt egyéboktatás
szakJbladat',
855937Máshova nem sorolt egyébfelnóttoktatás
9 ] ,01 KonyvÍári, levéltáritevékenység
szakfeladat:
9] 012 ] Konyvtari állomány gyarapítása,nyilvántartása
9.3 Az intézettámogatásáből nemfinanszírozhatÓ vállalkozási tevékenységet
is folytathat;
e tevékenységbólszármaző bevételeinekegy ttes osszege egymást kovetó kétévben
- a kahségvetési
nem haladhatja meg a ténylegesen
teljesített
támogatást is magába
oss
zbevétel
gyharmadát.
e
foglalő
10. Az MTAtv. 18. $ (2) bekezdésében
foglaltak szerint az intézetegyszemélyivezetésa\att
áll, tevékenységét
magasabb yezeto beosztásÍrkozalkalmazottkéntaz igazgató irányítja.
Az igazgatotaz Europai tJnió ajánlásainakmegfelelo nyilvános pályázati eljárás alapján
_ legfeljebbot évre_ aZ Akadémiaelnokenevezi ki (bízzameg),illetve menti fel (vonja
vissza megbízását).
I|, Az intézetnélfoglalkoztatottak kazalkalmazottak,jogviszonyu|cra a kazalkalmazottak
jogállásáröl szőlo ]992. évi XXXIil. tTrvénytés annak végrehajtásijogszabályában
kell alkalrnazni.
foglalt rendelkezéseket
12, Az intézetszervezeti, mukodésiésvállalkozási tevékenységének
rendjét,a vállalkozási
tevékenységekkorét és azok szakfeladat-rendszerinti számát, a belso és kiilso
kapcsolatokra vonatkozÓ rendelkezéseket a szervezeti és mtikodési szabáIyzat
tartalmazza, ame|yetaz Akadémiai KutatointézetekTanácsa hagy jová.
13. Az Akadémia ingatlan vagyona haszná|atba adásárÓl az intézette|ingatlanhasználati
szerzodéstkot az AkadémiaAlapszabályában foglaltak szerint.
14. Az intézet a használatában lévo tárgyi eszkozokkel és immateriális javakkal
az
ingatlan(ok)atés a vagyoni értéket
képviseloszellemi tulajdontkivéve_ az Akadémia
kt;zgyíilése
által elfogadoÍÍVagyongazdalkodásiirányelvekbenfoglaltctkkal ts,szhangban,
jelen
a
alapítő okirattal kapottfelhatalmazas alapjan inállőan gazdálkodik,
15. Az tntézeta gazdasági társaságokbanbirtokolt részesedéseivel
aZ MTAtv. 23. $ (6)
bekezdéseszerint kiadott akadémiaiengedélybenrészletezett
mÓdon gazdáIkodhat.
16. Az intézetnélkeletkezett vagyoni értéketképviselo szellemi tulajdonnal az intézetaz
Akadémia Alapszabá1yának66, $ (6) bekezdéseszerint maga rendelkezik, de annak
gazdasági társaságba apportkénttorténobeviteléhezaz MTAtv. 23. $ (6) bekezdése
szerintkiadottakadémiaierrgedélv
sztikséges.
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17. Azintézetaz MTAv.-ben, a, Áht,-banésaz Á.,.-ben.foglattaknakmegfeleloenonállÓan
gazdá|kodik pénzeszkozeivel,értékpapíriaival.
a tevékenysége
eredményébol
származo
eszkozeivel.
18. Az intézeta Magyar Tudományos Akadémia Kémiai KutatÓkozpont áÍszervezésével,
annak szeÍyezetiegységeként
mukodo lzotÓp- és FeltiletkémiaiIntézetkiválásával jott
jogutodja
intézet
létre.Az
az 1959 és |997 kozott onállo jogi személykéntkiilonbozo
elnevezésse1mukodott Magyar TudományoS Akadémia IzotopkutatÓ Intézetének,
valamint a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai KutatÓkcizpont lzotóp. és
FeltiletkémiaiIntézetének.
19. Jelen egységesszerkezettíalapítÓ okirat a torzskTnyvinyilvantartásba vételnapján lép
hatályba, egyidejtílegaZ E46a/6/2009' szamti,2009, május 29-én kiadott egységes
szerkezetíí
alapítő okirat hatályát veszti'

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