
ÁHTI azonosító: 039695

A Magyar Államkincstár által  vezetett  közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban az alábbi törzskönyvi jogi
személy 2021. március 12. napján hatályos adatai:

Törzskönyvi alany azonosító adatai:
300575Törzskönyvi azonosító szám:
15300571-2-42Adószám: HU15300571Közösségi adószám:
15300571-7220-312-01KSH statisztikai számjel:
élőStátusz:

Régi törzskönyvi azonosító: 300575000
1983.01.01Törzskönyvi bejegyzés dátuma:

Ügyintézés helye: 1054 Budapest, Hold utca 4
Ügyintéző: Csaba Károly
Telefonszám: (1) 4528887

Iktatószám: 88-TNY-319-2/2021-300575
Tárgy: Törzskönyvi kivonat

TÖRZSKÖNYVI KIVONAT

Megnevezés:
nyelv törzskönyvi alany neve
magyar NYELVTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
angol HUNGARIAN RESEARCH CENTRE FOR LINGUISTICS

Rövidített név: NYTK

Székhely cím:
1068 Budapest, Benczúr utca 33Cím:

Foglalkoztatási jogviszonyok: munkaviszony

Alaptevékenységi besorolás:
Államháztartási szakágazat: 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás,  fejlesztés

Kormányzati funkció:
kor.funk. megnevezés

Társadalomtudományi, humán alapkutatás014040
Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés015010
K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció049020
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása082042
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme082043
Könyvtári szolgáltatások082044
Könyvkiadás083020
Egyéb kiadói tevékenység083030
Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés085010
Felsőfokú oktatás094210
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés095020
Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés097010

Alakulással kapcsolatos adatok:
Alapítás módja: jogelőd nélküli alakulás
Alapítás dátuma: 1949.09.13
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Alapító/létesítő okirat/jogszabály:
kelte típusa azonosító adatai
2021.03.12 alapító okirat 71/1/2021/JIF
2021.03.09 módosító okirat 71/2021/JIF
2020.12.17 alapító okirat 328/3/2020/JIF
2020.12.10 módosító okirat 328/2/2020/JIF
2020.06.09 Kinevezési okirat 87/2020/MÜ
2020.03.16 Kinevezési okirat 68/2020/MÜ
2019.09.27 módosító okirat 020/2019/JIF
2019.09.27 alapító okirat 020/1/2019/JIF
2014.02.26 alapító okirat E-1008/2012.+1651/2014.kieg.
2012.10.31 alapító okirat E-1008/2012.
2012.10.31 módosító okirat E-1008/1/2012.
2011.03.19 alapító okirat E-397/1/2011.
2011.03.19 módosító okirat E-397/2011.
2010.05.07 alapító okirat E-532/1/2010
2010.05.07 módosító okirat E-532/2010
2009.05.29 alapító okirat E-660/31/2009.
2009.05.29 módosító okirat E-660/31/2009.
2008.04.16 alapító okirat F-242/1/2008.
2001.12.17 alapító okirat
1951.01.06 jogszabály 10/1951. (I.6.)MT rendelet
1949.09.13 jogszabály 4231/1949. (IX.13.) MT rendelet

Irányító / felügyeleti szerv(ek):

funkciója
irányító / felügyeleti szerv
(önkormányzati körben: képviselő-testület / közgyűlés / tanács)
EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT TITKÁRSÁGA
1052 Budapest, Piarista utca 4

irányítás

Alapítói jog gyakorlója:
EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT TITKÁRSÁGA
1052 Budapest, Piarista utca 4

Vezető:
Vezető neve: Dr. Prószéky Gábor Neme: férfi Kinevezés módja: kinevezés/megbízás

2020.06.02 2024.03.31 tényleges vége:Kinevezés kezdete: vége:

Elérhetőség:
Telefon: 3214830
Mobil:
Fax: 3229297
E-mail: linginst@nytud.mta.hu
Hivatali kapu azonosító (KRID): 551212962
Cégkapu azonosító:

Társulás tagjai:

Számítógépes nyilvántartás technikai, besorolási adatai:

KSH területi számjel: 0116586

Szervtípus: 02 Központi költségvetési szerv
Szektor: 1051 Központi és társadalombiztosítási költségvetési szervek

Fejezet: XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

KSH gazdálkodási formakód: 312 Központi költségvetési szerv

KSH járáskód, név: Budapest 06. ker.006
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Központosított illetmény-számfejtési és nettó finanszírozás körbe tartozás:

2012.01.01
Nettó finanszírozási körbe tartozik: igen
Nettó finanszírozási körbe tartozás dátuma:

01

Központosított illetmény-számfejtés körbe tartozás dátuma:
Központosított illetmény-számfejtési körbe tartozik:

Központosított illetmény-számfejtést végző kincstári megyei
igazgatóság kódja/neve:

2002.07.01
igen

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Adóalanyisággal összefüggő adatok:
Adószám: Adóköteles bevételszerző tev. kezdete: 1983.01.0115300571-2-42
Kiemelt Adózók Igazgatósága kizárólagos illetékességi körébe tartozó szerv: nem

HU15300571Közösségi adószám:
nemTAO-törvény hatálya alá tartozik:

TEÁOR megnevezés
Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁOR '08 besorolás szerint:

TEÁOR típusa
fő  tevékenység Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés7220
egyéb tevékenység Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése6820

A törzskönyvi  kivonatot  EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI  HÁLÓZAT TITKÁRSÁGA (1052  Budapest,
Piarista utca 4) kérelmére, a fenti iktatószámú törzskönyvi nyilvántartási határozat mellékleteként adtuk ki.

A Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály törzskönyvi nyilvántartási eljárásra vonatkozó
hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar
Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg.

A törzskönyvi kivonat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2) bekezdése
értelmében határozat.

Budapest, 2021. március 12.

Tavaszi  Zsolt  Pál  a  Magyar  Államkincstár  államháztartási  és  pénzforgalmi  szolgáltatásokért  felelős
elnökhelyettese nevében és megbízásából.

P.H.
Dr. Tokár Lilla Renáta

osztályvezető

...............................................................

Kapják:

EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT TITKÁRSÁGA (1052 Budapest, Piarista utca 4)1.
Magyar Államkincstár  (1054 Budapest, Hold utca 4)2.
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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. Tokár Lilla Renáta


Egyedi azonosítója: KT88136


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2021.03.12 12:50:04


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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