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Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 

 
AAllaappííttóó  OOkkii rraattaa  

  
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében, a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért 
felelős miniszterrel egyetértésben – az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és 
Dokumentációs Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:  

 
1. A költségvetési szerv elnevezése: Országos Mezőgazdasági Könyvtár és 
Dokumentációs Központ 

Rövidített neve: OMgKDK 
Idegen nyelvű elnevezései: 
National Agricultural Library and Documentation Centre 
Landwirtschaftliche Landesbibliothek und Dokumentationszentrum 

 
2. A költségvetési szerv székhelye: 1012 Budapest, Attila út 93. 
 
3. Az OMgKDK létrehozásáról rendelkező határozat: 30.062/7/1992. 
 
4. Az OMgKDK alapításának időpontja: 1992. 04. 07. 
 
5. Az OMgKDK m űködési köre: országos 
 
6. Az OMgKDK jogszabályban meghatározott közfeladatként nyilvános, 
tudományos szakkönyvtári tevékenységet folytat. Elvégzi a feladatait meghatározó 
jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat. Könyvtári tevékenysége keretében 
folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és szolgáltatja gyűjtőkörébe tartozó 
dokumentumokból álló állományát, a gyűjtőkörébe eső témákban szaktájékoztatást végez. 
 
7. A költségvetési szerv irányítását ellátó szerv neve és székhelye: Vidékfejlesztési 
Minisztérium,1055 Budapest, Kossuth tér 11. 



 
8. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
önállóan működő és gazdálkodó 
 
9. Az OMgKDK m űködési rendje: A költségvetési szerv működésére, külső és belső 
kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Servezeti és Működési Szabályzat határozza 
meg. A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát a költségvetési szerv 
főigazgatója készíti el, amely a közalkalmazotti tanács általi elfogadást követően a 
vidékfejlesztési miniszter hagy jóvá.  

 
10. Az OMgKDK vezetőjének kinevezési és felmentési rendje: Az OMgKDK 
főigazgatóját a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel. A kinevezés öt év 
határozott időtartamra szól. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a vidékfejlesztési 
miniszter gyakorolja. A költségvetési szerv gazdasági vezetőjét határozatlan időtartamra a 
vidékfejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel, de tekintetében az egyéb munkáltatói 
jogokat a költségvetési szerv főigazgatója gyakorolja. 
 
11. Az OMgKDK foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkozt atási jogviszonya: A 
költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartoznak.  
 
12. Az OMgKDK alaptevékenysége: 
Az intézmény a jogszabályban és az alapító okiratban meghatározott feladatait a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvényben foglaltak szerint látja el. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és 
Dokumentációs Központ országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár, 
amely az agráriumban tevékenykedő, határainkon inneni és túli szereplőket – diák, oktató, 
kutató, gyakorlati szakember, vállalkozó, őstermelő stb. –kívánja kiszolgálni. Gyűjtőköre 
kiterjed a teljes hazai, és válogatva nemzetközi mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti 
és elsődleges faipari szakkiadványokra, valamint ezek határterületeinek szakkönyveire, 
folyóirataira, egyéb fontos dokumentumaira. A FAO letéti könyvtáraként gyűjti, 
feldolgozza, tárolja és szolgáltatja az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági 
szervezetének kiadványait. Magyarországi központként részt vesz a FAO Agris 
adatbázisának építésében. Nemzeti könyvtári feladatként szerkeszti és szolgáltatja a 
Magyar Mezőgazdasági Bibliográfiát, mezőgazdasági tárgyszójegyzéket épít és szolgáltat. 
A hagyományos könyvtári eszközökön kívül dokumentumaiból digitális archívumokat 
épít. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagkönyvtáraként részt vesz a könyvtárak 
közötti dokumentum- és információcserében, együttműködik más hazai és külföldi 
könyvtárakkal. Közművelődési tevékenysége keretében agrárszakmai, agrár-kulturális, 
valamint könyvtári témában, könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat és galériájában 
képzőművészeti kiállításokat szervez az olvasók, a hazai, valamint a határainkon túl élő 
magyar agrárszakemberek számára. Kiadó feladatkörében kiadványokat szerkeszt és 
jelentet meg (Európai Unió Agrárgazdasága, Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia, 
Agrárkönyvtári Hírvilág). Szakirodalmi ajánló bibliográfiákat állít össze és tesz 
hozzáférhetővé, szakfordítói szolgáltatást működtet. Az olvasók és a lakosság 
tájékoztatásának érdekében Agrár-szakirodalmi Szolgáltató Házat, illetve teleházat (Budai 
Teleház néven) működtet, amelyben, mint bemutatóteremben, az összes hazai agrár-



szakkönyvkiadó kiadványai, az agrárszakoktatás tankönyvei és antikvár mezőgazdasági 
könyvek is megtalálhatók. 
 
Államháztartási szakágazati besorolás: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 
 
 
581100 Könyvkiadás 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
721931 Agrártudományi alapkutatás 
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás 
743000 Fordítás, tolmácsolás 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
 
13. Az OMgKDK vállalkozási tevékenysége: 
 
Az OMgKDK szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az Áht. 92. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem 
veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó 
kötelezettségeinek teljesítését. 
 
Az OMgKDK vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétel nem haladhatja 
meg a költségvetési szerv összkiadásainak 20 %-át. 

 
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az 
alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 
 
14. Az OMgKDK f őigazgatójának beszámolási kötelezettsége: 
Az OMgKDK főigazgatója a könyvtár működéséről szükség szerint, de legalább évente 
egyszer beszámol a vidékfejlesztési miniszternek. 
 
15. Az OMgKDK tevékenységének ellenőrzése: az OMgKDK ellenőrzését a 
Vidékfejlesztési Minisztérium végzi. Ez az ellenőrzés nem érinti más, erre jogosult 
szervek ellenőrzési jogát. 
 
16.  Vagyonkezelés: Az intézmény kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar 
Állam tulajdonát képező ingatlan és ingó vagyont. A vagyonkezelői jogosultságot a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., illetve annak jogelődjeivel kötött szerződések 
rögzítik. 
 
A költségvetési szerv a rendelkezésre álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében 
önállóan gazdálkodik. 
 



Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket az OMgKDK Szervezeti és Működési 
Szabályzata szabályozza. 
 
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően jelen alapító okirat 7., 9., 10., valamint 14. 
pontjának módosulása 2010. május 29-én, a felvezető szövegét, 8., és 13. pontját érintő 
változás 2010. augusztus 15-én lép hatályba. 
 
Jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg az OMgKDK 2009. november 11-én kelt, 
31.501/10/2009. számú Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
Budapest, 2010. november „       ” 
 
 

dr. Fazekas Sándor 
 


