
 

Költségvetési alapokmány 

 
 
l. Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (XXXIII. fejezet) 

2. Köztestületi költségvetési szerv: MTA Regionális Kutatások Központja 

   Székhelye:                                      7621 Pécs, Papnövelde u. 22. 
 

a). Azonosító adatok: 

  Törzsszám: 15300636 
  ÁHT azonosító: 039749 
  Adószám: 15300636–2-02 
  KSH törzsszám: 15300636–7220-342–02 
 Szakágazati  besorolása: 7220 Kutatás fejlesztés 
 Alapító okirat száma: 1/1984. (A.K.1.) MTA- F 

 

  Előirányzat-felhasználási keretszámla: 
Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága 
10024003–01738461–00000000 
IBAN szám: HU80 1002 4003 0173 8461 0000 0000 

 

  Beruházási előirányzat-felhasználási keretszámla: 
Államháztartási Hivatal Budapest 
10024003–01738461–00030007 
IBAN szám: HU35 1002 4003 0173 8461 0003 0007  

 

  Programfinanszírozás  előirányzat-felhasználási keretszáma: 
Államháztartási Hivatal Budapest 
10024003–01738461–00050005 
IBAN HU88 1002 4003 0173 8461 0005 0005 
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Az MTA RKK a módosított 1992. évi LXXIV. törvény rendelkezése szerint a közhatalmi 
tevékenység körében nem tekintendő adóalanynak, az egyéb adóköteles tevékenységek 
végzése miatt általános adóalanynak tekintendő, így az ÁFA levonási joggal, az arányosítás 
módszerével élhet. 

 

b). Szervezeti felépítés        Létszám 

RKK Központ (Pécs)         11 

Dunántúli Tudományos Intézet (Pécs)      32 

Alföldi Tudományos Intézet (Kecskemét)      32 
Kecskeméti Osztály (Kecskemét) 
Békéscsabai Osztály (Békéscsaba) 
Társadalomkutató Csoport  (Szolnok) 
Debreceni Osztály (Debrecen) 

 

Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet (Győr)     16 
Győri Osztály (Győr) 
Közép-dunántúli  Kutatócsoport (Székesfehérvár) 

Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet (Budapest)   20 
Budapesti Osztály (Budapest) 
Térségfejlesztési Kutatások Osztálya (Budapest) 
Észak-magyarországi Osztály (Miskolc) 

        Összesen:  111 fő 

 

a) Szervezeti kapcsolódás 

- Az RKK központhoz vertikálisan kapcsolódik a négy kutatóintézet. 

- A négy intézet egymással horizontális kapcsolatban áll. 

- Az intézetekhez tartozó osztályok az adott intézettel függőségi kapcsolatban állnak. 

- Az intézeteknek részben önálló gazdálkodási jogkörük nincs, a gazdálkodási jogkört az 
RKK központja gyakorolja. 
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d) Tevékenységi kör 

 
da) - Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés: TEÁOR 7220 
db) - Felsőfokú oktatás: TEÁOR 8542 
dc) - Könyvkiadás: TEÁOR 5811 

-  Vállalkozási tevékenységet a központ nem végez. 

- Gazdasági társaságban nem veszünk részt. 

 

 

e) A  tevékenységek forrásai:  
 
     ea) - Felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás (működési- esetleg felhalmozási) 
     eb) - Támogatás értékű bevételek 

        eba) - fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből 

ebb)- önkormányzatoktól 
ebc) - EU Bizottságtól 

ebd) - más külföldi forrásokból 
ebe) - Európai Uniós támogatású projektekre nyitott pénzforgalmi lebonyolítási  

 számlán lévő pénzeszközből 

       ec) - Saját bevételek 
 eca) - egyéb saját bevétel 

 ecb) - átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről 
 ecc) -  pénzügyi bevételekből 

 

 

f) A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások 

 
fa) Saját hatáskörű előirányzat-módosítások: 
      faa) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 
      fab) működési és felhalmozási előirányzatok közötti átcsoportosítás 
      fac) az előirányzat maradványból történő felhasználás. 
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Az előirányzatok módosítása az intézet főigazgatójának, intézetigazgatóknak (mint 
elsődleges kötelezettségvállalók) a kezdeményezésére történik a gazdasági igazgató-
helyettes egyidejű bejelentési kötelezettségével az MTA Pénzügyi Főosztálya és a Magyar 
Államkincstár felé. 
 
 
  
fb) Felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítás: 
 

fba) többletbevétel miatt, a főigazgató, az intézet igazgatók, - pályázatok esetén – a 
       témavezetők, mint elsődleges kötelezettségvállalók kezdeményezésére történik az  
       előirányzat módosítás, melyet a gazdasági igazgatóhelyettes jelent be az MTA  
       Pénzügyi Főosztályára. 
fbb) kiadási és az ahhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok növelésével 
        többletfeladatot rendelhet el, 
fbc) fejezeti kezelésű címzetlen és címzett előirányzatok terhére pótelőirányzatot 
       engedélyezhet, 
fbd) felújítási előirányzata terhére átcsoportosítást engedélyezhet a működési  
       költségvetés javára. 
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3. A 2008. évi költségvetés kiemelt előirányzatai:   E Ft 

 

Bevételek           617.755 
– Intézményi működési bevételek 117.666 
– Ebből: 
– Egyéb saját bevétel 87.666 
– ÁFA bevételek, - visszatérülések 30.000 
– Működési célú pénzeszköz átvétel 
– államháztartáson kívülről 25.271 
– Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  
– államháztartáson kívülről 958 
– Költségvetési támogatás              334.097 
– Ebből: intézményi felhalmozási kiadások tám. 9.918 
– Támogatásértékű működési bevételek 127.688 
– Támogatásértékű felhalmozási bevételek 12.075 

 
 
Kiadások          617.755 

– Személyi juttatások 383.734 
– Munkaadót terhelő járulékok 115.964 
– Dologi és egyéb folyó kiadások 98.592 
– Támogatás értékű működési kiadások  800 
– Egyéb működési célú támogatás 730 
– Felújítás 5.800 
– Intézményi beruházás 12.135 

 
– Engedélyezett létszámkeret                                111 fő 

 
 

Pécs, 2008. március 7. 
 
 
 
 
 Bálint József dr. Horváth Gyula 
 gazdasági igazgatóhelyettes főigazgató 
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         1. sz. melléklet 

 

 

 

 

Dunántúli Tudományos Intézet (Pécs) 

Alföldi Tudományos Intézet (Kecskemét) 
Kecskeméti Osztály (Kecskemét) 
Békéscsabai Osztály (Békéscsaba) 
Társadalomkutató Csoport  (Szolnok) 
Debreceni Kutatócsoport (Debrecen) 

 

Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet (Győr) 
Győri Osztály (Győr) 
Közép-dunántúli Kutatócsoport (Székesfehérvár) 

Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet (Budapest) 
Budapesti Osztály (Budapest) 
Térségfejlesztési Kutatások Osztálya (Budapest) 
Észak-magyarországi Osztály (Miskolc) 
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