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AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
Tiszteletben tartva a gróf Széchényi Ferenc által 1802. november 25-én aláírt és II. Ferenc 
király által megerősített adományozó nyilatkozatot az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89.§-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján – figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ában foglaltakat – továbbá a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 60-61. §-ában meghatározottakat, az 
 

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
 
elnevezésű központi költségvetési szerv Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítom meg: 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. Az intézmény hivatalos elnevezése: Országos Széchényi Könyvtár 
 
Angolul: National Széchényi Library 
Németül: Széchényi Nationalbibliothek 
Franciául: Bibliothèque Nationale Széchényi 
Spanyolul: Biblioteca Nacional Széchényi, Budapest, Hungria 
Oroszul: Nacionalnaja Biblioteka im. Szecsenyi, Budapest, Vengrija 
Latinul: Bibliotheca Nationalis Hungariae Széchényiana, Budapest 
 
Rövidített elnevezése: OSZK 
 
2. Székhelye: 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület 
 
3. Telephelyei: Tárolóraktár:1152 Budapest, Régi Fóti út 77. 
                         Tárolóraktár:1037 Budapest, Törökkő u. 5-7. 
 
4. Alapításának időpontja: 1802 
 
5. Alapító szerve:   Oktatási és Kulturális Minisztérium jogelődje 
 
6. Felügyeleti szerve:   Oktatási és Kulturális Minisztérium 
 

II. 
Az Országos Széchényi Könyvtár alaptevékenysége 

 
1. Az Országos Széchényi Könyvtár az alábbi feladatokat látja el alaptevékenysége keretében: 

a) a sajtótermékek kötelespéldányaira alapozva, a teljesség igényével, gyűjti, 
feldolgozza, megőrzi a Magyarországon keletkezett sajtótermékeket, gyűjti az 
egyetemes emberi kultúra kimagasló 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 
dokumentumokat; 



 
 

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

c) gyűjti, feldolgozza, megőrzi a sajtóterméknek nem minősülő hungarikumokat; 
d) készíti és kiadja a Magyar Nemzeti Bibliográfiat; 
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: 

– elosztja a kötelespéldányokat; 
– részt vesz az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésében, (hazai 

és külföldi könyvtárközi kölcsönzés) 
– kiadja és nyilvántartja a nemzetközi szabványos dokumentumazonosító 

számokat (ISBN, ISSN) 
– központi lelőhely nyilvántartás(ok)at készít. 

i) részt vesz a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: 1997. évi CXL. 
tv.) 59. § 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; 

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

m) könyvtári dokumentumokról hiteles másolatokat készít; 
n) végzi az oktatási és kulturális miniszter (továbbiakban: miniszter) által 

meghatározott további feladatokat; 
o) működteti az 1997. évi CXL. tv. 60. § (4) bekezdésével létrehozott, önálló 

névhasználatra jogosult Könyvtári Intézetet (továbbiakban: Intézet) 
 

2. Az Országos Széchényi Könyvtár állami alaptevékenységei a TEÁOR‘ 08 szerinti 
megjelöléssel: 

– 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás és fejlesztés 
– 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
– 8541 Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás 
– 8559 M.n.s. egyéb oktatás 
– 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
– 9102 Múzeumi tevékenység 

 
3. Az Országos Széchényi Könyvtár alaptevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi kiegészítő- 
és kisegítő tevékenységeket látja el: 
 
- gyűjteményi tudományos tevékenység 
- kiállítások, tudományos konferenciák és egyéb szakmai rendezvények szervezése 
- egyéb kiadói tevékenység 
- szakmai folyóiratok, tankönyvek, kiállítási katalógusok, más kiadványok gondozása 
- reprográfiai tevékenység 
- cikkadatbázisok szerkesztése, bibliográfiai adatszolgáltatás 
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- restaurálási és kötészeti tevékenység 
- digitalizálás, fotó- és fényképészeti tevékenység, mikrofilm-, film- és videofelvétel készítés 
 
4. Az ellátható alaptevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő- és kisegítő tevékenységek 
TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel: 
 
– 5811 Könyvkiadás  
− 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
− 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása  
– 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatások  
– 9003 Alkotóművészet (könyv-, papír-, hangzóanyag-restaurálás) 
– 7420 Fényképészet (fotó- és fényképészeti tevékenység, mikrofilmkészítés, digitalizálás 

reprográfiai tevékenység) 
− 5911 Film, video, televízióműsor-gyártás  
− 6312 Világháló-portál szolgáltatás  
− 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (kiállítások, tudományos 

konferenciák és egyéb szakmai rendezvények szervezése); 
 
5. Alapvető szakfeladat: 923 116 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység 
6. Szakágazati besorolás: 910 100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 
III. 

Az Országos Széchényi Könyvtár vállalkozási tevékenysége 
 
 

1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak 
hasznosítása érdekében, a költségvetése tervezett összkiadásához viszonyított 15 %-os 
mértékig, amely nem veszélyezteti az intézmény alapvető szakfeladatainak ellátását. 
2. Az intézmény vállalkozási tevékenységei a TEÁOR‘ 08 szerinti megjelöléssel: 
 

- 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
- 5811 Könyvkiadás 
- 5911 Film-, video-, televízió műsorgyártás 
- 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
- 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
- 7420 Fényképészet 
- 9003 Alkotóművészet 

 
3. Az Áht 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási 
tevékenységek kiadásai az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni és 
elszámolni. Az Ámr. 69. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a vállalkozási 
tevékenységből származó eredmény intézmény által felhasználható részéből vállalkozási 
tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint 
használható fel. 

IV. 
Az Országos Széchényi Könyvtár működése 
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1. Az Országos Széchényi Könyvtár élén főigazgató áll. A főigazgatót a miniszter pályázat 
útján, határozott időre bízza meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi 
ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

 
2. Az általánosfőigazgató-helyettest pályázat útján, magasabb vezetői beosztással 

határozott időre – a miniszter egyetértésével – a főigazgató bízza meg, illetve vonja 
vissza vezetői megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel). 

3. Az intézmény gazdasági főigazgató-helyettesét – a főigazgató javaslata alapján – 
pályázat útján, a miniszter határozatlan időre bízza meg, illetve vonja vissza a 
megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), gyakorolja felette a fegyelmi 
jogkört. A további munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja felette. 

4. Az Intézet igazgatóját pályázat útján, magasabb vezetői beosztással határozott időre – a 
miniszter egyetértésével – a főigazgató bízza meg, illetve vonja vissza vezetői 
megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel). 

5. Az intézmény szakmai igazgatóit és az Elektronikus Dokumentum Központ vezetőjét 
eredményes pályázatot követően határozott időre – a miniszter egyetértésével – a 
főigazgató bízza meg, illetve vonja vissza vezetői megbízását (szükség esetén nevezi ki 
és menti fel). 

6. Az intézmény alkalmazottai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jogokat az intézmény 
főigazgatója gyakorolja a jogszabályok és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek 
figyelembe vételével. 

7. Az intézmény szervezeti felépítését és működésének rendjét az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium (a továbbiakban: OKM) által jóváhagyott Szervezeti és Működési 
Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. A főigazgató köteles az SZMSZ-t 
és mellékleteit, továbbá annak módosításait az Alapító Okirat hatályba lépését követő 
60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. 

8. Az intézmény alaptevékenységét az OKM belső szabályzata szerint jóváhagyott 
munkaterv alapján végzi. 

V. 
Az Országos Széchényi Könyvtár jogállása, gazdálkodása 
 
Az Országos Széchényi Könyvtár önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. 
 

VI. 
Záró rendelkezések 

 
A jelen Alapító Okirat az aláírás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kulturális Közlöny 
2008/12. számában közzétett, 7452/2008. számú, 2008. április 30-án kelt Alapító Okirat 
hatályát veszti. 
 
Budapest, 2009. január 01.  

Arató Gergely 
 államtitkár 

 Oktatási és Kulturális Minisztérium 
 mint az Alapító képviselője 
 átruházott jogkörben eljárva 
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