ALAPITO OKIRAT
Á Szetb otszágos Örtormányzat

(a továbbiakban: ,,SzoÖ'') Közgyritése a N{agyatotszági Szerbek
Kutatóintézeté (a tor'ábbiaJ<ban: ,,Intézet') Á]2pító okirztát az 1993. évi DO(VII' töffénybcn
(',Nektv'') 37.$ Ának (1) bcJrezdésc i) pongában kapott clhatá]Ílazás a]ap]jn a SZoÖ
I{özgyú1ésének25/2009. GI.21.) KGY számú haúfozata éÍte]nébena költségvetósi szetvek
jogáüás,áÍó1 és gazdákodásától szőIó 2008. évi CV' Törény ('Kszit'") 1.s ának rendelkczéseie
figyclcmmel a követezók szerint áIJapítja mcg. Á Szerb Iniézet a Kszjt' 2' $ ánalr (4) bekezdése
értclmóbcn a }rincstári nyilvántartásba való bcjegyzésével,a bejegyzés napjávaljön létte.

1. Áz

Intézet neve magyat nyelven

s7eÍb Tnfé7er
2.

Á' Iítézetneve

szerb nyelven

Srpski institut
3.

Az Intézet székhel!'e
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.

Áz Intézet alaDító szerve. székhelve
Szetb Országos Önkonaátyzat
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.
5.

Al

lnléZel iránli!o]is]b!!!.€53k!Lszs!1s

Szetb országos Önkormányzat Közg1íése
6.

Az Intézet alabtevékenvsége
országos hatáskör,i tudomáíyos közszolgáltató

1.

l(özintézet.

Áz I'rtézet alaDtcYé&c4]6glc

A

magyarországi szerb kózösség tötténelmének, nyelvének, hiteiének, kutníájának,
1ragyományai'rak gyiijtése, tudományos tgénri feldolgozász' pubük_álása és mcgórzése, a
h:zá szerb közösség helyzetét érintó társadelmi folyamatok elemzése, a Ilemzetiségi nyelr'í
oktatás, illctóleg a l$]turális élct fcjlódésének szakmai támogarása.

Áz Intézet tudomályos múhely, továbbkepzci nrezmény. tanjc*adó kozpont

szetepét 1átja

el a magyatotszági szetb közósség életévelkapcsoJatos töÍtónclmi' népÍajzi, krrltutfis és
oktatásüg/ tudohányos teÍüLetekelr' Tevékcnysége sotán epx'iittrnúkődik a Magrat

Tudornányos Ákadémia, valamirrt a Szelb Tudományos Ákadémia intézeteivel'
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8.

Az Tntézet te\ ékenvséoiköIe

A) Á1lanhíztattási szaága.ati

bcsoÍc,Lís szeirrt:

722000 Társadalomtudományi humán kutatás, íejlesztés

B') 2009. decembet 31. napjáig alkalmazandó szaldehdatcnd besotollis szetint:
22II1-5 Köí'\-' és ?enemiíkiadás
22127-4 Lapktad'ás
73201-1 Hrrmán és táÍsadalomtudományi kutatás és kíséÍletifcilesztés
80401-7 Iskolarendszeleí kíviili nem szakmai okatás' vizsgáztatás
92762- 8 z eídefiűyé s zeti tevékenys ég
92192'5 Egyéb szótakoztatási és kulturális tevék€nység
92201-0 Hít-' cikk-, és saitó' képszolgáltatás
92331_4 LevéltáÍi tevékenység
C') 2010' januát

01.

napiától alkalÍnazahdó szakíeladatÍend besoÍolás szen'ht:

5 3 1 Kiarti'r teuéke41tég

Körywkiadás
címtáÍak, levelezőjegyzékck kiadása
Napilapkiadás
581400 Folyóitat' időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
581100
581200
581300

582

S 1aJtlerkiadás

582900 Egyéb szoftverkiadás
592011
592014
722

Hangfelvétel készítése
Zeneműkiadás

Tárraddknt//danii,uj,

hanán k"tdtLj!'

íibl?!éÍ

7220 TáÍsadalomtudományi, humán kutatás' fejlesztés
'] 22027 F iloz ófr a- és ÍöÍténcttudományi
alapl:utatás
7 22022 Filozófia- és tötténettudományi
alkalÍnazott kutatás
?22031 Nyelv- és itodalomtlrdományi alapkutatás
722032 Nyclv- és iÍodalomtudományi alkalÍnazott L1rtatás

'

9'/ 0

1

) LJui/ún k"ékeuJéq

910131

Levéltáti állományi gyarapítása, kezelése és védeLne

Áz Intézet valrmem-vi tevékenységétálápte\.éketrységként lága
íem folytai.

9.

A2 lítézel'rezetőie

Az lLtézet ig^zg^tóját az SZoÖ Elnöke jal'asJ:ta
évre bízza neg' nyilrrínos pályázati cljátás útján'
10.

e]' váll1lkozási tcvékenységet

a]apján a Köz9ú1és

hatíozott idóte' négy

Az Intézet működési alaDelvei

Az Intézet szervezeú tendjét és m,ikódésnek alapclr.cit az igazgató által kidolgozott és a
sZoÖ Közg}úlése által e]fog2dott S7cficzeti és Níűkódési SzabáIyzathatÁr:zza neg'
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11'

Az Intézet iog^Íása

Áz Intézet a Kszjt. 2'$-ának

3's ának (3) bekezdése, 1ó.$-ának (1)
bekezdése b) pontja és 18'$ ának (2) bekezdése alápján ónáuóan múködó közszolgált2tó
közintézet' Á Párzügyi és gzdasági feladatiat
SzoÖ Hivatálának gazdaságr ügyintézó
(1) bekczdése d) ponga,

^z

tészlege látja el'

Az

7ntézet szalrrnai lelügyeletére
Kózgyúlés választja.

12.

a

Tudományos Tanács hivatot! ame\nek tágjait a

Az IÚtéZet hosszú és körbélvc!.zőiének hivatalos szö\eoe
szeÍb Intézet Budapest
Stpski institut lludimpesta

13.

Az Intézet képviseletéte iogosultak
Áz I$zgátó, illctve

14_

az átala

megbioft intózményi doigozók.

Footalkoztatási ioowiszonv

Az Ittézet munkátfusei

munkar'iszonyban vagy munkavégzéste irányuló jogviszooyaiban

látják et fetadataikat'
Je1en okiÍat nem selejtezhetó, az Intézct alapdokLrmenádójának

Törwényes szempontból ellenótizte:

tl

D.N.m....
NÍb' hivatzlvezetó

Budapest, 2009. febtuát 21.

tészétképezi
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