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Az MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi költségvetési alapokmánya 
 

 
1. Azonosító adatok: 
 
- Felügyeleti szerve neve: Magyar Tudományos Akadémia Titkárság Pénzügyi Fıosztály 
Székhelye: Budapest  Nádor u 5-7. 

- Köztestületi költségvetési szerv: 
Törzsszáma: 300575 
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 
Címe: Budapest, 1068 Benczúr utca 33. 
Szakágazati besorolása: 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

Alapító okirat száma, kelte: A Minisztertanács 4231/1949. (IX.13.) M.T. rendeletével létesített, majd a 
10/1951.    (I. 6.) M.T. rendelettel az Akadémia felügyelete alá helyezett AKADÉMIA Nyelvtudományi   
 Intézet – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tv 22. §-a   szerint került alapításra. 
A 2002. január 1-jétıl hatályos egységes szerkezető Alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémia 
fıtitkára 2001. december 17-én adta ki. 

ÁHT azonosítója: 039695 
Adószáma: 15300571242 
KSH törzsszáma: 153005717220034201  
Elıirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-01731732-00000000 
 
2. Szervezeti felépítés:  
A szervezet élén, mint egyszemélyi felelıs vezetı Igazgató áll. 
Az Igazgató szervezetszerő helyettesei tartós távolléte esetén a tudományos Igazgatóhelyettes, gazdasági 
kérdésekben a gazdasági vezetı 
Szervezeti egységei: tudományos osztályok, gazdasági osztály, könyvtár 
tudományos osztályok: 
- Elméleti és kísérletes nyelvészeti osztály 
- Finnugor és nyelvtörténeti osztály 
- Fonetikai osztály – Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium 
- Nyelvtechnológiai és élınyelvi osztály 
- Szótári osztály 
- Orientalisztikai osztály 
Szervezet kapcsolódásai 
- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az elıirányzataik feletti 
rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése 
az intézet nem rendelkezik hozzá rendelt részben önálló költségvetési szervvel 
 
3. Tevékenységi kör 
szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: 217/1998. (XII.30.) 
a szakfeladatrend szerint tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése 
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység 
 magyar nyelvészet, általános és alkalmazott nyelvészet, uráli nyelvészet, fonetika 
belsı szabályzatban meghatározott kisegítı, kiegészítı tevékenység 
az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységi feladatok mővelhetık 
felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység 
az intézet vállalkozási tevékenységet nem végez 
részvétel gazdasági társaságban 
nem vesz részt gazdasági társaságban 
 
4. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos elıírások: 
- Saját hatáskörő módosítások 
- elıirányzat maradványból: az Intézmény elıirányzat-maradványát az éves beszámoló készítésekor a gazdasági 
vezetı állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségrıl szóló jogszabályoknak 
megfelelıen. 
A jóváhagyott elıirányzat-maradvány felhasználásáról a kötelezettségvállalást megelızıen az igazgató és a 
gazdasági vezetı együttesen dönt. Az elıirányzat-maradvány felhasználása során elsısorban az elızı évben 
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keletkezett, de pénzügyileg nem rendezett (szerzıdéses kötelezettség) kötelezettségeket kell teljesíteni. A 
maradvány terhére nem vállalható olyan kötelezettség, amely támogatási többletigénnyel jár. 
Az elıirányzat-maradvány felhasználásakor a vonatkozó MÁK és felügyeleti elıírásoknak megfelelıen a 
megadott formában tájékoztatási kötelezettsége van a gazdasági vezetınek. 
 
Felügyeleti hatáskörő elıirányzat-módosítás: az Intézmény zavartalan mőködésének biztosításához szükséges 
- többletbevétel miatt az elıirányzat módosítást a gazdasági vezetı kezdeményezi a felügyeleti szerv által 
megadott formában és módon, 
- kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítást a gazdasági vezetı kezdeményezi a felügyeleti szerv által 
megadott formában és módon, 
- mőködési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítást a gazdasági vezetı kezdeményezi a felügyeleti 
szerv által megadott formában és módon 
- felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítást a gazdasági vezetı kezdeményezi a felügyeleti szerv által 
megadott formában és módon, 
 
5. A 2009. évi költségvetés kiemelt elıirányzatai 
 
- Bevételek:             
- mőködési célú támogatás      374664 EFt   
- intézményi mőködési bevétel     8961 EFt 
- Támogatásértékő bevétel      1800 EFt                                                        
                             összesen     385425 EFt   
  
- Kiadások: 
személyi juttatások      291142 EFt   
munkaadókat terhelı járulékok       85535 EFt   
dologi kiadások               0 EFt   
felhalmozási kiadások          8748 EFt 
                             összesen     385425 EFt    
Engedélyezett létszámkeret: 140 fı 
2009. január 1-jei betöltött létszám: 114 
Fontosabb beszerzések, felújítások 
Az intézet számítógépeket szerez be, felújítást nem végeztet. 
Szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre: 
Nem értelmezhetı 
A feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre: 
Nem értelmezhetı 
Tervezett teljesitményváltozás az elızı évhez képest  
Nem értelmezhetı 
Tárgyévi elıirányzatot terhelı elızı években vállalt kötelezettség 
Az intézet nem vállalt ilyen kötelezettséget. 
 
 
 
Budapest. 2009. február 16. 
 
 
 
 
 
 
Kovátsné Szabó Mária                                                                                         Kenesei István 
gazdasági vezetı                                                                                                     igazgató 


