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Okirat száma: II/614-2/2022/PKF 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kopp Mária Intézet 
a Népesedésért és a Családokért alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért  

1.1.2. rövidített neve: KINCS 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Maria Kopp Institute for Demography and Families 

1.2.2. német nyelven: Maria Kopp Institut für die Bevölkerung und Familien  

1.2.3. francia nyelven: Institut Maria Kopp pour la croissance démographique et les 
familles 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1016 Budapest, Sánc utca 3/b 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  1016 Budapest, Naphegy tér 8. 

2  4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. december 21. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a Kopp Mária Intézet a 
Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 

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

2.3.1. megnevezése: Kormány 

2.3.2. székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1. 
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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.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 
létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak, különösen a 
családpolitikáért felelős miniszter család- és népesedéspolitikai feladatainak segítése kutatási 
és elemzési tevékenységével. Az Intézet feladata elemzések és javaslatok kidolgozása a 
Kormány számára az alaptevékenységének körébe sorolt témák tekintetében, valamint 
szakmai eredményeinek kommunikációja és minél szélesebb körű nemzetközi kapcsolatok 
kiépítése.      

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:  

4.3.1.  Az Intézet  koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz a miniszter 
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. 
rendelet 133. § (2) bekezdés a)-c) pontjában foglalt - népesedéspolitikai 
feladatainak megvalósításában. 

4.3.2.  Szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan elemzéseket végez, és javaslatokat dolgoz 
ki a Kormány számára, különösen: 
4.3.2.1. a hazai és nemzetközi migrációs folyamatokkal, valamint a határainkon túl 

élő magyarság demográfiai helyzetével kapcsolatban, 
4.3.2.2. az otthoni, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos feladatok hatékonyabb 

összeegyeztethetősége területén, 
4.3.2.3. a gyermeket vállaló és nevelő szülőket megillető támogatások rendszere és 

az otthonteremtés fejlesztési lehetőségei területén. 
4.3.3.  A demográfiai trendek és az azokra vonatkozó elemzések értelmezésével 

kapcsolatban módszertani fejlesztési feladatokat lát el. 
4.3.4.  Törekszik a nemzetközi szakmai kapcsolatok minél széleskörűbb kiépítésére. 
4.3.5.  Szakmai eredményeit a nyilvánosság elé tárja. 
4.3.6.  Az Intézet javaslatot tesz és további elemzéseket végez a Kormány számára 

4.3.6.1. a népesedési folyamatok (élveszületések, termékenység, házasságkötés és 
párkapcsolatok, válás és halandóság) területén, 

4.3.6.2.  a népesség strukturális jellemzőire vonatkozóan, 
4.3.6.3.  a társadalmi szerkezet (rétegződés és társadalmi mobilitás), a társadalmi 

integráció, a szegregáció, valamint a nemzeti kisebbségek helyzete 
témakörében, 

4.3.6.4. a népesedéssel, a párkapcsolatokkal, a gyermekvállalással kapcsolatos 
értékek, attitűdök, a társadalmi egyenlőtlenségek, a humántőke, a 
kulturális tőke és a szociális tőke tekintetében, 
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4.3.6.5. a népesség egyes kiemelt csoportjai (különösen a nők, az idősek és a 
fiatalok) vonatkozásában. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

2 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

3 065010 
Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos 
alkalmazott kutatás és fejlesztés 

4 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

5 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

6 082044 Könyvtári szolgáltatások 

7 082052 
Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és 
információközvetítő tevékenység 

8 083020 Könyvkiadás 

9 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

10 084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

11 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

12 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 

13 108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szervet az elnök vezeti, akit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján legfeljebb 5 évre a családpolitikáért felelős miniszter nevez ki és ment 
fel. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásának módját a Kulturális és Innovációs Minisztérium 
Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.” 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 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 KOPP MÁRIA INTÉZET A NÉPESEDÉSÉRT ÉS
A CSALÁDOKÉRT 2022. július 26. napján kelt, 2022. július 01. napjától alkalmazandó II/614-1/2022/PKF
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2022. július 28.
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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: dr. Sági Zsolt Tamás


Egyedi azonosítója: KT88186


Beosztása: jogtanácsos


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály  


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2022.07.28 11:34:41


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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