
 

Okirat száma: 14072-2/2019/PKF 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a VERITAS 
Történetkutató Intézet és Levéltár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 

1.1.2. rövidített neve: VERITAS Intézet és Levéltár 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: VERITAS Research Institute for History and Archives 

1.2.2. német nyelven: VERITAS Institut für Geschichtsforschung und Archiv 

1.2.3. francia nyelven: VERITAS Institut de Recherche de la Historie et Archives 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1093 Budapest, Zsil utca 2-4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. január 2. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a VERITAS Történetkutató 
Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet  

2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a VERITAS Történetkutató 
Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 

2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.4.1. megnevezése: Kormány 

2.4.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
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3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A VERITAS Intézet és Levéltár közfeladatait a Korm. 
rendelet 3. §-a határozza meg. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
A VERITAS Intézet és Levéltár a nemzeti összetartozás erősítése, a magyar közjogi 
hagyományok méltó módon történő bemutatása, az elmúlt másfél évszázad sorsfordító 
politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, torzításmentes, a mai kor elvárásainak 
megfelelő, multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, ismeretterjesztő igényű és a 
nemzettudatot erősítő jellegű feldolgozása, a közösségi emlékezet és a reálisan 
megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása céljából a következő 
feladatokat látja el: 

4.3.1. feltárja a parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja 
a nemzetközileg is egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány 
továbbélését az elmúlt másfél évszázadban, 

4.3.2. tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze a VERITAS Intézet és 
Levéltár céljaival összhangban, 

4.3.3. szakpolitikai elemzéseket készít és publikál az elmúlt másfél évszázad sikeres, 
modellértékű, kormányzati erőfeszítéseiről, 

4.3.4. vizsgálja a korszak pártjait, a modern ideológiák megjelenését a magyar politikai 
közéletben és a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat, 

4.3.5. elemzi a különböző irányzatok, mindenekelőtt a baloldal, jobboldal és a harmadik 
utasok viszonyát a töréspontot jelentő kérdésekben (család, vallás, nemzet, 
szabadság, választások, parlamentarizmus), 

4.3.6. segíti a korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, 
értékeli politikai szerepüket, 

4.3.7. összehasonlító elemzéseket végez a Kárpát-medence országainak – ezen belül 
kiemelten Magyarország – legújabb kori történetének társadalmi és politikai 
vonatkozásairól, 

4.3.8. növeli az internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a fellelhető 
dokumentumok digitalizációjának elvégzésével, kutathatóvá tételével, 

4.3.9. kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történeti és 
közpolitikai intézményekkel, 

4.3.10. a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi 
körébe tartozó feladatot végez, 

4.3.11. ellátja a kárpótlási hatóság hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben 
keletkezett iratanyag irattárazási feladatait, 

4.3.12. a 4.3.11. szerinti iratanyag maradandó értékű iratainak kezelésére a köziratokról, a 
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben meghatározott állami szaklevéltárat működtet. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

2 
015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és 

fejlesztés 

3 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 

4 
082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és 

információközvetítő tevékenység 

5 
085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással 

kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet a módosított kiadási előirányzata 30%-áig végezhet. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a VERITAS Intézet és Levéltár 
vezetője a közalkalmazotti jogviszonyban álló főigazgató, akit az emberi erőforrások 
minisztere (a továbbiakban: miniszter) nevez ki határozott időre, 5 évre és ment fel. A 
munkáltatói jogokat a főigazgató felett a miniszter gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a VERITAS TÖRTÉNETKUTATÓ INTÉZET ÉS
LEVÉLTÁR 2019. március 25. napján kelt,  2019. március 27. napjától alkalmazandó 14072-1/2019/PKF
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. március 27.
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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: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2019.03.27 16:15:31


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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