
 
 
 
           G/ 125 /2006 

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 
2006. év 

 
1./ Azonosító adatok 
 
 Fejezet száma, megnevezése: 
  Száma: XXXIII. 

megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 
  székhelye: Budapest 
 Köztestületi költségvetési szerv azonosító adatai: 
  megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
  székhelye: Budapest 
  címe: Budapest, V. Arany János u. l. 
  törzsszáma:300289 
  ÁHT azonosító: 039475 
  adószám: 15300289-2-41 
  KSH törzsszám: 15300289-9251-342-01 
  előirányzat-felhasználási keretszámlák: 
   10032000-01447217-00000000 
   10032000-01447217-00050005 / programfinanszírozási / 
   10032000-01447217-00030007 / egyéb beruházás / 
  az általános forgalmi adó alanya 
 
 
2./ Szervezeti felépítés, működésének rendszere 
 

Szervezeti felépítés: melléklet szerint 
 
Telephelyek megnevezése: 

  Lukács Archívum és Könyvtár 
  Kötészet 
  Tároló-raktár Törökbálint 
 Pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre: 

gazdasági igazgató 
  üzemeltetési csoportvezető  számviteli ügyintéző 
   takarítók   pénzügyi ügyintéző 

ruhatárosok   pénztáros 
   kisegítő alkalmazott  raktáros-analitikus nyilvántartó 
   gk.vezető-anyagbeszerző bérügyi ügyintéző 

munkaügyi ügyintéző 
       pénzügyi ügyintéző-analitikus könyvelő 
 
 A főigazgató/főigazgató-helyettes távollétében esetenként egyedi döntés alapján járhat 
 el a gazdasági igazgató a költségvetési szervvezetőjeként. 
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3./ Tevékenységi kör 
 alapító okirat  

kelte: 2001.12.17. 
  száma: 15.209/JOG/2001 
 alaptevékenység: könyvtári, levéltári tevékenység 
        könyvkiadási tevékenység 
        adatbázis szolgáltatás 
  meghatározó jogszabályai: 
   az 1994.évi XL tv. 
   az MTA Alapszabálya 
   az 1997.évi CXL tv. 
  tevékenység forrása: 
   költségvetési támogatás  
   működési bevétel 
   
 vállalkozási feladat: 

nincs 
 részvétel gazdasági társaságban: 

nincs 
 
 
4./ A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások 
 
 saját hatáskörű előirányzat-módosítások 
       az előirányzat-módosítás kezdeményezője, bejelentési kötelezettsége: 

           a gazdasági igazgató hatásköre a főigazgató-helyettes egyetértése alapján 
  előirányzat maradványból 

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 
  működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás 
  felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás 
 
 felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítás 
       az előirányzat-módosítás kezdeményezője, bejelentési kötelezettsége: 
                     a gazdasági igazgató hatásköre a főigazgató-helyettes egyetértése alapján 
  többletbevétel miatt 
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5./ A 2006.évi költségvetés adatai 
 
 Bevételek 
 Intézeti működési bevételek:     21.900 E Ft 
 Költségvetési támogatás:   453.200 E Ft 
 Bevételek összesen:    475.100 E Ft 
 
 Kiadások 
 Személyi juttatás :    274.500 E Ft 
 Munkaadókat terhelő járulékok:    86.900 E Ft 
 Dologi kiadások:    100.900 E Ft 
 Intézeti beruházási kiadás:       1.000 E Ft 
 Felújítás       11.800 E Ft 
 Kiadások összesen:    475.100 E Ft 
 
 
6./ Szakfeladatok, feladat és teljesítménymutatók 
 szakfeladat megnevezése: 
 92311-6 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység 
 92331-4 Levéltári tevékenység 
 feladatmutatók megnevezése, köre: 
  nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenységnél: 
   könyvtárak száma 
   beszerzett kötetek száma 
  levéltári tevékenységnél: 
   tárolt iratfolyóméter 
 
 
7. / Tervezett teljesítmény változás az előző évhez képest:  

nincs 
 
 
Budapest, 2006.március 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Dr. Domsa Károlyné )       ( Czeglédi Katalin ) 
   főigazgató-helyettes           gazdasági igazgató 
 


