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Költségvetési alapokmány 

 
 
l. Fejezetszáma, megnevezése: XXXIII. fejezet, Magyar Tudományos Akadémia 

2. A költségvetési szerv  
    a) azonosító adatai: 

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 300630 

- megnevezése: MTA Regionális Kutatások Központja 

- székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22. 

- szakágazati besorolása: 722000 

 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

- alapító okirat száma, kelte: F-249/11/2008. Budapest, 2008. április 29. 

- számlái: 

  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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b) Szervezeti felépítése: 

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma: 

RKK Központ (Pécs)         11 fő 

- telephelyei: a Központ szervezetében működő, önálló jogi személynek nem minősülő 
szervezeti egységek (kutatóhelyek) 

MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet (Pécs)     36 fő 

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet (Kecskemét)    30 fő 
      Kecskeméti Osztály  (Kecskemét)    14 
      Békéscsabai Osztály (Békéscsaba)    11 
      Debreceni Osztály    (Debrecen)      5 

 

MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet (Győr)   16 fő 
      Győri Osztály                                    (Győr)   13 
      Közép-dunántúli  Osztály        (Székesfehérvár)    3 
 

MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet (Budapest) 17 fő 
Budapesti Osztály (Budapest)       8 
Térségfejlesztési Kutatások Osztálya (Budapest)     9 

        Összesen:           110 fő 

 

c) Szervezeti kapcsolódás: 

- A központhoz vertikálisan kapcsolódik a négy kutatóintézet. 

- A négy intézet egymással horizontálisan kapcsolódik. 

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

- Az intézeteknek részben önálló gazdálkodási jogkörük nincs, a gazdálkodási jogkört a 
Központ gyakorolja. 
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d) Tevékenységi köre: 

 
da) – Közfeladatként ellátandó alaptevékenység: 
Az RKK az akadémiai törvényben foglaltaknak megfelelően – non profit szerzés céljából – 

végzi kutatási tevékenységét. Befolyó bevételeit a tudományos kutatások finanszírozására és 

az akadémiai vagyon (ingatlan vagyon) állapotának megőrzésére, a kutatási infrastruktúra 

fejlesztésére fordítja. 

- az RKK stratégiai alapcélja a hálózati formában szervezett, a terület- és településfejlődés 

hosszú távú hazai és nemzetközi folyamatainak, a globalizáció (európai, euro-regionális, 

kelet-közép-európai, hazai) térstruktúrák munkamegosztási viszonyainak, 

intézményrendszereinek és eszközeinek alapkutatási vizsgálata, a magyar regionális 

fejlesztési és az európai integrációs döntések megalapozása. 

- Az RKK alapfeladata a magyar társadalom és gazdaság regionális fejlődésének, a 

településhálózat alakulásának kutatása, a társadalmi, gazdasági térfolyamatok értékelése, 

ezek törvényszerűségeinek, a változások tendenciáinak megfogalmazása; a területi 

fejlődés várható irányainak feltárása, az elméleti és módszertani ismeretek bővítése és a 

regionális tudományok művelésének meghonosítása a felsőoktatásban. 

- Az RKK tudományos vizsgálataival – többek között – a területfejlesztési politika, 

központi, regionális, megyei, állami, önkormányzati szervezetek, valamint más 

intézmények terület- és településfejlesztési tevékenységéhez, szervezetük, működésük, 

feladatellátásuk továbbfejlesztéséhez szolgáltat tudományos eredményeket. 

db) Alaptevékenységek szakfeladat szerinti felsorolása: 

- 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

-     5811 Könyvkiadás 

-     8541 Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás 

-     8542 Felsőfokú oktatás 

 

dc) Kisegítő tevékenységként az RKK iroda helyiség bérbeadását végzi. 

dd) Az RKK vállalkozási tevékenységet nem végez. 

de) Az RKK-nak gazdasági társaságban nincs részvétele. 
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3. A 2009. évi költségvetés kiemelt előirányzatai:   E Ft 

 

Bevételek           584.791 
– 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 900 
– Költségvetési támogatás              301.191 
– Támogatásértékű működési bevételek 127.688 
– Támogatásértékű felhalmozási bevételek 12.075 

 
 
Kiadások          584.791 

– Személyi juttatások 370.369 
– Munkaadót terhelő járulékok 111.663 
– Dologi és egyéb folyó kiadások 88.152 
– Támogatás értékű működési kiadások  800 
– Egyéb működési célú támogatás 730 
– Felújítás 1.000 
– Intézményi beruházás 12.077 

 
– Engedélyezett létszámkeret                                110 fő 

 
 

Pécs, 2009. március 12. 
 
 
 
 
 Bálint József dr. Horváth Gyula 
 gazdasági igazgatóhelyettes főigazgató 
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