
 
 

Okirat száma: II/593-1/2022/PKF 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Országos Széchényi 
Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Országos Széchényi Könyvtár 

1.1.2. rövidített neve: OSZK 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: National Széchényi Library, Budapest, Hungary 

1.2.2. német nyelven: Széchényi Nationalbibliothek, Budapest, Ungarn 

1.2.3. francia nyelven: Bibliothèque nationale Széchényi, Budapest, Hongrie 

1.2.4. spanyol nyelven: Biblioteca Nacional Széchényi, Budapest, Hungria 

1.2.5. orosz nyelven: Nacionalnaja Biblioteka im. Szecsenyi, Budapest, Vengrija 

1.2.6. latin nyelven: Bibliotheca Nationalis Hungariae Széchényiana, Budapest, Hungaria 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 4–5–6. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Tárolóraktár I. 1152 Budapest, Régi Fóti út 77. 

2 Tárolóraktár II. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 37. 

3 
Tárolóraktár III. Iosephinum Digitális Tu-
dományos Központ 

2081 Piliscsaba, Fő út 2/a. 

4 Tárolóraktár IV. 1106 Budapest, Maglódi út 12/b. 

5 Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. 

6 
Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci 
Műemlékkönyvtár 

8420 Zirc, Rákóczi tér 1. II. emelet 

7 
Országos Széchényi Könyvtár letéti könyv-
tára 

3242 Parádsasvár, II. Rákóczi Ferenc út 5. 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1802. november 25.  

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és 
Filmintézet 

1021 Budapest, Budakeszi út 51/E. 

2 Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. 

3 Petőfi Irodalmi Múzeum 1053 Budapest, Károlyi utca 16. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium 

3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium 

3.2.2. székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Nemzeti könyvtári tevékenység a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátás-
ról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 61. § és 63. § (1) bekezdése, vala-
mint az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos 
szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 
10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet) 8. §-a értelmében. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Az Országos Széchényi Könyvtár nemzeti könyvtárként az alábbi kiemelt feladato-
kat látja el: 
a) a kiadványok kötelespéldányaira alapozva, a teljesség igényével, gyűjti, feldol-

gozza, megőrzi a Magyarországon keletkezett kiadványokat, gyűjti az egyetemes 
emberi kultúra kimagasló irodalmi értékeit, a társadalom és a kultúra fejlődését 
és megismerését szolgáló alapvető műveket, szakkönyvtári feladatai keretében 
a magyar irodalomtudomány, a magyar nyelvtudomány, a magyar történettu-
domány, illetve a könyvtörténet és könyvtártudomány szakirodalmát, valamint 
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a gyűjteménye feldolgozásához és a könyvtár használatához szükséges segéd-
könyveket és egyéb dokumentumokat; 

b) a teljesség igényével gyűjti, feldolgozza, megőrzi és szolgáltatja a külföldön meg-
jelent hungarikumokat; 

c) gyűjti, feldolgozza, megőrzi és szolgáltatja a sajtóterméknek, illetve kiadványnak 
nem minősülő hungarikumokat; 

d) készíti és kiadja a Magyar Nemzeti Bibliográfiát; 
e) magyar humántudományi cikkbibliográfiát szerkeszt és koordinál, egyéb bibli-

ográfiai tevékenységet folytat; 
f) gyűjteményét archiválja, és gondoskodik megfelelő védelméről (könyvkötészet, 

restaurálás); 
g) gyűjteményét elsősorban helyben használat útján rendelkezésre bocsátja, 

könyvtári tájékoztatást végez, működteti az országos internetes 
referenszszolgálatot; 

h) tevékenységi körébe tartozó kutatásokat végez, a kutatási eredményeket publi-
kálja; 

i) végzi az alábbi központi szolgáltatásokat: 
ia) elosztja és kezeli a részére megküldött kötelespéldányokat; 
ib) működteti és fejleszti az Országos Dokumentum-ellátási Rendszert (hazai és 

külföldi könyvtárközi kölcsönzés); 
ic) részt vesz a nemzeti névtér létrehozásában és koordinálja a közgyűjtemé-

nyek részvételét a fejlesztésében; 
id) kiadja és nyilvántartja a nemzetközi szabványos dokumentumazonosító 

számokat (ISBN, ISMN, ISSN); 
ie) központi lelőhely-nyilvántartás(ok)at készít, országos közös katalógusokat 

koordinál;  
if) működteti és fejleszti a Magyar Országos Közös Katalógus adatbázist;  
ig) működteti és végzi a muzeális dokumentumok országos nyilvántartását; 

j) részt vesz a határon túli magyarok könyvtári ellátásában, a könyvtárosok szak-
mai oktatásában; együttműködik a digitális állományok cseréjében, hozzáférhe-
tővé tételében; 

k) állományvédelmi és szolgáltatási célból végzi az erre kijelölt dokumentumok di-
gitalizálását; 

l) országos kompetenciaközpontként koordinálja a közgyűjteményi digitalizálási 
tevékenységet; 

m) ellátja a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok védetté 
nyilvánításával, nyilvántartásával, továbbá a kulturális tárgyak kiviteli engedé-
lyezésével kapcsolatos szakértői feladatokat; 

n) könyvtári dokumentumokról hitelesített másolatokat készít; 
o) működteti az önálló névhasználatra jogosult Könyvtári Intézetet és Országos 

Idegennyelvű Könyvtárt; 
p) végzi a digitalizálási terv alapján kijelölt dokumentumok digitalizálását az or-

szágos könyvtári digitalizálási stratégia szerint; részt vesz a magyar kulturális 
örökség digitális megőrzésében és széleskörű hozzáférhetőségének megterem-
tésében; 

q) elektronikus könyvtárat tart fenn, internetes tartalomszolgáltatást végez, a 
könyvtárak és könyvtárhasználók számára internetes portált üzemeltet; 

r) alaptevékenységi körébe tartozó területen részt vesz nemzetközi szervezetek 
munkájában; 

s) részt vesz a nemzeti kulturális örökség részét képező kép- és hangrögzítés or-
szágos nyilvántartási rendszerének megvalósításában; 

t) végzi a kultúráért és innovációért felelős miniszter által meghatározott további 
feladatokat; 

u) ellátja az Országos Széchényi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtár kezelését, 
szakmai működtetését és fenntartását; 
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v) részt vesz a magyar kulturális örökség digitális megőrzésében és széleskörű 
hozzáférhetőségének megteremtésében; 

w) Digitális Bölcsészeti Központot működtet a hazai közgyűjteményekben zajló 
digitalizáció, tartalomfejlesztés és szolgáltatás támogatása, koordinálása érde-
kében. 

4.3.2. A Könyvtári Intézet a könyvtáraknak és a könyvtári rendszernek a következő 
szakmai szolgáltatásokat nyújtja: 
a) akkreditált intézményként könyvtári szakemberek továbbképzése és iskola-

rendszeren kívüli szakképzése, vizsgaszervezés; 
b) szakmai támogatást nyújt a határon túli magyar könyvtárosok anyanyelvű to-

vábbképzéséhez; 
c) könyvtártudományi szakkönyvtár, mint országos szakkönyvtár működtetése és 

információs tevékenység a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 9. §-a szerint; 
d) a könyvtárak állománygyarapítását segítő, a hazai dokumentumról adott tájé-

koztatás támogatása; 
e) a könyvtárak gyűjteményéből kivont dokumentumok könyvtári rendszeren be-

lüli hasznosításának koordinálása; 
f) az országos könyvtári rendszer működésével, a könyvtárhasználattal és általá-

ban az olvasási kultúrával kapcsolatos kutatás, fejlesztés; 
g) a könyvtári és rokon területi módszerekre vonatkozó szabványok, szabályzatok 

készítésének kezdeményezése és koordinálása; 
h) módszertani tevékenység, részvétel a könyvtári tevékenységre vonatkozó 

irányelvek, normatívák kidolgozásában; 
i) koordinálja a könyvtári minőségirányítási tevékenységet, képzéseket szervez, 

kidolgozza és gondozza a minőségelvű önértékelést biztosító önértékelési ke-
retrendszert, szakmailag előkészíti a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári 
Minőségi Díj adományozását; 

j) az országos könyvtári statisztikai adatok összesítése, elemzése és szolgáltatása; 
k) a nyilvános könyvtári jegyzék vezetése, gondozása; 
l) részvétel a szakfelügyeleti vizsgálatokban, a szakfelügyeleti dokumentumok 

gyűjtésében és megőrzésében. 

4.3.3. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár a következő szakmai szolgáltatásokat nyújtja: 
a) a modern világirodalom, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány és a nyelvé-

szet, valamint a kapcsolódó humán kultúrát, tudományokat reprezentáló – fő-
képp eredeti nyelvű – könyvtári dokumentumok gyűjtése, feltárása, szolgáltatá-
sa; 

b) a népzene, a világzene és a dzsessz dokumentumainak minél teljesebb körű 
gyűjtése, a klasszikus és kortárs komolyzene reprezentáns dokumentumai, va-
lamint a rájuk vonatkozó szakirodalom gyűjtése, feltárása és szolgáltatása; 

c) a nemzetiségekkel foglalkozó dokumentumok gyűjtése, feltárása és szolgáltatá-
sa; 

d) az idegen nyelvek tanulását minél hatékonyabb formában lehetővé tevő gyűjte-
mény kialakítása és szolgáltatása, valamint nyelvstúdió működtetése; 

e) az alapfeladatokhoz kapcsolódó szakirodalmi dokumentációs adatbázisok építé-
se és szolgáltatása; 

f) a nemzetiségi gyűjteményt fenntartó könyvtárak koordinációs központjaként e 
könyvtárak dokumentumokkal való ellátása; 

g) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása, vé-
delme és rendelkezésre bocsátása; 

h) korszerű informatikai hálózat fenntartása, fejlesztése és működtetése; 
i) digitális és virtuális könyvtári szolgáltatások kialakítása és működtetése; 
j) állományvédelmi és szolgáltatási célból digitalizálás végzése; 
k) tájékoztatás a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól; 
l) más könyvtárak állományaihoz és szolgáltatásaihoz való hozzáférés segítése; 
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m)  együttműködés a hazai és külföldi könyvtárakkal, valamint a nemzetközi 
könyvtári rendszerben való eligazodás segítése; 

n) könyvtári minőségfejlesztés; 
o) könyvtárhasználó-képzés keretében felnőttoktatás végzése, az élethosszig tartó 

tanulás támogatása; 
p) kiadványok szerkesztése, kiadása; 
q) a könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait megismertető és népszerűsítő, vala-

mint egyéb kulturális rendezvények szervezése és befogadása; 
r) reprográfiai, digitalizálási és kötészeti szolgáltatások végzése; 
s) témafigyelés, irodalomkutatás és egyéb információs szolgáltatások végzése; 
t) az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek végzése és 

programok szervezése; 
u) romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek végzése és prog-

ramok szervezése; 
w) ingatlan-bérbeadás. 

4.3.4. A nemzetiségek információs központjaként a Kulturális és Innovációs Minisztérium 
felügyelete alá tartozó közgyűjtemények számára: 
a) szakirodalmi és tájékoztatási szolgáltatásokat végez, 
b) tanácsadó tevékenységet végez a nemzetiségi szervezetekkel és intézményekkel 

kapcsolatban. 

A fenti alaptevékenységek magukba foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és 
fizikai (technikai) jellegű tevékenységeket is. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

2 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

3 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

4 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

5 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

6 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 

7 049020 K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

8 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

9 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 

10 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

11 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

12 082044 Könyvtári szolgáltatások 

13 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

14 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

15 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

16 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

17 
082070 

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 
megóvása 

18 083020 Könyvkiadás 

19 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

20 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
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21 
085010 

Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kap-
csolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

22 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

23 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

24 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

25 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

26 
107090 

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, progra-
mok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos és határon átnyúló 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A vállalkozási tevékeny-
ségből származó éves kiadás arányának felső határa a szerv módosított kiadási előirányza-
tának 15%-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az Országos Széchényi Könyvtár élén főigazgató áll, akit – pályázat útján – a kultúráért és 
innovációért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ának 
c) pontja, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a 
kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelmé-
nyeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális 
tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) alapján határozott időre – legfeljebb öt évre – bíz meg, illetve vonja vissza meg-
bízását. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Kulturális és Innovációs Minisztérium 
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak irányadók. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 
Mt. 

Rendelet 
 



ZÁRADÉK
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alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
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végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
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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: Törzskönyvi és Jogi Informatikai Főosztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2022.08.03 11:44:22


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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