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1./ Fejezet  száma: XXXIII. 

megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 
 

2./ Költségvetési szerv: 
 
a.) azonosító adatai: 

• Törzskönyvi nyilvántartási száma: 300289 
• megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
• székhelye: Budapest 
• címe: Budapest, V. Arany János u. l. 
• szakágazati besorolása: 910100 
• alapító okirat száma, kelte:F-249/40/2008, 2008. április 29. 
• ÁHT azonosító: 039475 
• adószám: 15300289-2-41 
• KSH törzsszám: 15300289-9251-342-01 
• előirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-01447217-00000000 
• az általános forgalmi adó alanya 

 
b.) szervezeti felépítése 

• szervezeti egységek megnevezése,     létszáma redukált lsz 
  Igazgatóság         5 fő    3,87 fő 
  Számítóközpont, Informatikai Osztály     4 fő    4 fő 
  Gyűjteményszervezési Osztály    15 fő  12,81 fő
   Feldolgozás, Katalogizáló Osztály   11 fő  10,75 f 
  Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály   19 fő  15,06 fő 

- Könyvkötészet       4 fő    3,75 
- Reprográfia Gyorsmásoló Szolgálat    1 fő     1 fő 
- Raktározás Törökbálinti Raktárszolgálat    3 fő    2,25 fő 

  Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye     7 fő    7 fő 
- Mikrofilmtár és Fotólaboratórium     2 fő    1,75 fő 

Keleti Gyűjtemény        7 fő    6 fő 
  Akadémiai Levéltár        4 fő    4 fő 
  Gazdasági Osztály        4 fő    3,34 
   - pénzügyi és Számviteli Csoport     4 fő    4 fő 
   - Üzemeltetési Csoport    16 fő    9,22 fő 
        Összesen:      113 fő  95,55 fő 
 
  Pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre, munkaköre: 

gazdasági igazgató 
üzemeltetési csoportvezető  pénzügyi és számviteli csop. vez. bérügyi ügyintéző 
 takarítók   pénzügyi ügyintéző           Tb és munkaügyi ügyintéző 

ruhatárosok   pénztáros – analitikus könyvelő      igazgatási szakalkalmazott 
 kisegítő alkalmazott  raktáros – tárgyi eszköz nyilvántartó 
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c.) szervezeti kapcsolódásai 

• hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nincs 
• hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egység nincs 

 
d.) tevékenységi köre: 

• szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: 
o 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről 
o 1994. évi XL. Törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról 
o Az MTA Alapszabálya 

• az intézményi közalkalmazottak jogviszonyára: 
o az 1992. évi XXII. Törvény ( Munka törvénykönyve ) 
o az 1992.évi XXXIII. törvény ( Kjt.) 
o a 150/1992. (XI.20.) Korm rendelet és  
o a 2/1993.( I.30.) MKM rendelet előírásait kell alkalmazni. 

• a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 
o 923116 nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység 
o 923314 levéltári tevékenység 

• a szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladat: nincs 
• felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okiratba szerinti alaptevékenység 

o 91.01 könyvtári, levéltári tevékenység 
o 58.11 könyvkiadás 
o 58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
o 63.11 adatfeldolgozás   
o 63.12 világháló portál szolgáltatás 

• belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: nincs 
• felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: nincs 
• részvétel gazdasági társaságban: nincs 

 
e.) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján: 

o Kiadási előirányzat: Személyi juttatás :   241.200 E Ft 
     Munkaadókat terhelő járulékok:   77.900 E Ft 
     Dologi kiadások:   162.500 E Ft 
     Intézményi beruházási kiadás:     1.000 E Ft 
     Felújítás:      18.300 E Ft 
 Kiadási előirányzat összesen:     500.900 E Ft 
 

o Saját bevételi előirányzat:       25.500 E Ft 
o átvett pénzeszközök előirányzata:     0 E Ft 
o támogatási előirányzat:      475.400 E Ft 

 Bevételi előirányzat összesen:     500.900 E Ft 
 

o engedélyezett létszámkeret: 104 fő 
o január 1-jei betöltött létszám: 113 fő, ( 8 órás foglalkoztatásra átszámított redukált  

létszám: 95,55 fő 
 
 

 
 



 4

 
 
 

o fontosabb beszerzések, felújítások: 
o a szakmai feladat ellátáshoz, a gyűjtőköri szabályzat szerinti legfontosabb könyv 

és folyóiratok beszerzése 
o a jóváhagyott költségvetés alapján az épület vizesblokkjának felújítása 

 
f.) szakfeladatonként a szakfeladatszám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre 

o 923116  nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenységnél: 
   könyvtárak száma 
   beszerzett kötetek száma 

o 923314  levéltári tevékenységnél: 
   tárolt iratfolyóméter 
  
g.), h.) kapacitás, eredményesség és hatékonyságmutató: nincs 
 
i.) tárgyévi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: nincs 


