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Dr. Nagy Mihály a Műemléki főosztály vezetője,
Sipos Ágnes a Humánközszolgálati főosztály szakre-

ferense.
Szarka Szilvia a miniszteri titkárság vezetője.
Törő Jánosné a Költségvetési főosztály referense.

Az Országos Széchényi Könyvtár alapító okirata

Tiszteletben tartva a gróf Széchényi Ferenc által 1802.
november 25-én aláírt és II. Ferenc király által megerő-
sített adományozó nyilatkozatot az államháztartásról szó-
ló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) és a 89. §
(1) bekezdésben, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelően, továbbá az 1997. évi CXL.
törvény 60-61. §-ban meghatározottak alapján az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár alapító okiratát az alábbiak sze-
rint adom ki:

1. A költségvetési szerv:
Neve: Országos Széchényi Könyvtár (rövidített elne-

vezése: OSZK)
Idegen nyelvűi elnevezései:
angolul: National Széchényi Library, Budapest, Hun-

gary
németül: Széchényi-Nationalbibliothek, Budapest, Un-

garn
franciául: Bibliothéque Nationale Széchényi, Buda-

pest, Hongrie
Székhelye: H-1827 Budapest, Budavári Palota F épü-

let. .
Telephelyei:
Mikrofilmtúr 1054 Budapest, Perczel Mór utca 4.
Restauráló osztály 1054 Budapest, Hold u. 6.
Tárolóraktár 1152 Budapest, Régi Fóti út 77.
Tárolóraktár 2046 Törökbálint, DEPÓ Raktárváros Pf. 3.
Alapítója: gróf Széchényi Ferenc
Az alapítás éve: 1802.
Az első alapító okirat kelte: 1802. november 25.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv.

88. § (1) szerinti alapítója: nemzeti kulturális örökség
minisztere

2. Állami feladatként ellátandó alaptevékenységei:
a) az Országos Széchényi Könyvtár a sajtótermékek

kötelespéldányaira alapozva, a teljesség igényével, gyűj-
ti, feldolgozza, megőrzi a Magyarországon keletkezeti
sajtótermékeket, gyűjti az egyetemes emberi kultúra ki-
magasló irodalmi értékeit, a társadalom és a kultúra
fejlődését és megismerését szolgáló alapvető műveket,
valamint a gyűjteménye feldolgozásához és a könyvtár
használatához szükséges segédkönyveket és egyéb doku-
mentumokat,

b) a teljesség igényével gyűjti, feldolgozza, megőrzi a
külföldön megjelent hungarikumokat,

c) gyűjti, feldolgozza, megőrzi a sajtóterméknek nem
minősülő hungarikumokiit,

d) készíti és kiadja a Magyar Nemzeti Bibliográfiát,
e) gyűjteményét archiválja, és gondoskodik megfelelő

védelméről,
f) gyűjteményét elsősorban helyben használat útján

rendelkezésre bocsátja,
g) tevékenységi körébe tartozó kutatásokat végez, a

kutatási eredményeket publikálja,
h) végzi az alábbi központi szolgáltatásokat:
- a kötelespéldányok eloszlása,
- részt vesz az Országos Dokumentum-ellátási Rend-

szer működtetésében, (hazai és külföldi könyvtárközi
kölcsönzés)

- kiadja és nyilvántartja a nemzetközi szabványos do-
kumentumazonosító számokat (ISBN, ISSN).

- központilelőhely-nyilvántartás(ok) készítése,
i) részt vesz a kulturális javak védelméről és a muze-

ális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továb-
biakban: 1997. évi CXL. tv.) 59. § (4) bekezdésében
meghatározott feladat megvalósításában,

j) részt vesz az 1997. évi CXL. tv. 60. § (1) d)
pontjában meghatározott feladat végzésében,

k) állományvédelmi és szolgáltatási célból végzi az
erre kijelölt dokumentumok digitalizálását,

I) ellátja a kulturális örökség részét képező könyvtári
dokumentumok és könyvtárak védetté nyilvánításával,
nyilvántartásával, továbbá a kulturális tárgyak kiviteli
engedélyezésével kapcsolatos szakértői feladatokat,

m) a könyvtári dokumentumokról hiteles másolatokat
készít,

n) a nemzeti kulturális örökség minisztere (továbbiak-
ban miniszter) által meghatározott további feladatok vég-
zése,

o) működteti az 1997. évi CXL. tv. 60. § (4) bekez-
désével létrehozott, önálló névhasználatra jogosult
Könyvtári Intézetet (továbbiakban: Intézet).

3. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy.
Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gaz-

dálkodó, teljes jogkörű, központi költségvetési szerv,
amelynek részjogkörű költségvetési egysége az Intézet.

4. Fenntartó és felügyeleti szerv:
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

5. Az intézmény vezetőinek kinevezési rendje:
Az intézmény vezetője a főigazgató, akit pályázat

útján határozott időre (5 év) a miniszter bíz meg.
A könyvtár gazdasági vezetője a gazdasági igazgató, akit
a főigazgató javaslatára a miniszter bíz meg. Az Intézet
igazgatóját a miniszter egyetértésével a főigazgató bízza
meg.
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6. A munkáltatójogok gyakorlása:
A közalkalmazotti jogviszony létesítésével és meg-

szüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogokat a főigaz-
gató gyakorolja, az Intézet dolgozóit illetően az Intézet
igazgatójának javaslata alapján.

A további munkáltatói jogok átruházását és gyakorlá-
sát az intézmény szervezeti és működési szabályzata
tartalmazza.

Az Intézet dolgozóit illetően a további munkáltató-
jogokat az Intézet igazgatója gyakorolja.

7. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mér-
téke:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat
olyan feladatok végzésével, amelyek nem állnak kapcso-
latban saját gyűjteményével.

A vállalkozási tevékenységek köre: digitalizálás, fotó-
és fényképészeti tevékenység, kiadói tevékenység,
könyvkötés, mikrofilm-, film- és videofelvétel-készítés,
restaurálás.

A vállalkozási tevékenység nem akadályozhatja az
alaptevékenység ellátását.

A vállalkozási tevékenységek besorolását és elszámo-
lását külön szabályozat tartalmazza.

A vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja
meg az intézményi költségvetés tervezett összkiadásának
15%-át. Ha a vállalkozási tevékenység két egymást kö-
vető évben veszteséges, a vállalkozási tevékenységet
meg kell szüntetni.

Az intézmény szervezeti felépítését és működési rend-
jét a fenntartó által jóváhagyott Szervezeti és Működési
Szabályzat határozza meg.

(288/2000)

Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi
Központ alapító okirata

Az eredetileg 1954-ben (Népm. Közi. 1954/?. sz.)
létrehozott, majd a kulturális javak védelméről és a mu-
zeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, Hl. az
azt módosító 1998. évi LXXXVI: tőrvény 48. § (5) bek.
alapján kibővített tevékenységű Petőfi Irodalmi Múzeum
és Kortárs Irodalmi Központ módosított alapító okiratát
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-ában, a módosításáról hozott 1996. évi CXX1. tör-
vény 36. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 212/1996.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával módosított 156/1995.
(XII. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével - az alábbiak szerint állapítom meg.

Az intézmény neve: Petőfi Irodalmi Múzeum és Kor-
társ Irodalmi Központ

angolul: Museum of Literature „Petőfi" and Centre for
Contemporary Literature

németül: Literaturmuseum „Petőfi" und Zentrum für
zeitgenössische Literatur

oroszul: (Lityeraturnij Muzej im. Petőfi Centr szovre-
mennoj lityeraturi)

Székhelye: H-1053 Budapest, Károly M. utca 16.

Körbélyegzője: Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs
Irodalmi Központ körirat, közepén a Magyar Köztár-
saság címere

Az intézmény alapítója: a Magyar Köztársaság Or-
szággyűlése

Szakmai besorolása: országos múzeum

Az alapítói jogok gyakorlója: az alapító megbízásából
a nemzeti kulturális örökség minisztere

Az intézmény gazdálkodási jogköre: kincstári körbe
tartozó, önállóan gazdálkodó, teljes gazdálkodási jogkör-
rel rendelkező központi költségvetési szerv.

Felügyeleti és fenntartó szerve: a Nemzeti Kulturális
örökség Minisztériuma, mely jóváhagyja a múzeum
szervezeti és működési szabályzatát, munkaterveit és
költségvetési előirányzatait, valamint az utóbbiakra vo-
natkozó beszámolókat.

Fiókintézményeinek neve és székhelye:
- Kassák Lajos Emlékmúzeum H-1033 Budapest, Fő

tér 1.
- Ady Emlékmúzeum H-1053 Budapest, Veres Pálné

utca 4-6.
- Jókai Emlékszoba H-l 121 Budapest, Költő utca 21.

Vezetőinek kinevezési rendje: az intézmény élén fő-
igazgató áll, akit a nemzeti kulturális örökség minisztere
pályázat útján, határozott időre bíz meg, Hl. ment fel.

A gazdasági igazgatót - a főigazgató javaslatára, a
gazdasági és a kulturális helyettes államtitkárok vélemé-
nye alapján - ugyancsak a miniszter (pályázat útján,
határozatlan időre) bízza meg, Hl. menti fel.

A további munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.
A főigazgató-helyetteseket (pályázat útján, meghatáro-

zott időre) a főigazgató bízza meg, Hl. menti fel.

Az alkalmazottak jogviszonya: az intézmény dolgozó-
inak közalkalmazotti jogviszonyára a - többször módo-
sított - 1992. évi XXXIII. tv., valamint a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
• Gyűjtőköre kiterjed a magyar irodalom egészének

tárgyi, képi (képzőművészeti, fotó és film), valamint
kéziratos és nyomtatott formában található emlékeire, í 11.
hangzó dokumentumaira.

• Gyűjtőterülete az egész ország és - a nemzetközi és
kétoldalú egyezmények, jogszabályok figyelembevételé-
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