Az MTA Nyelvtudományi Intézet 2010. évi költségvetési alapokmánya
1. Azonosító adatok
1.1 Felügyeleti szerv megnevezése, fejezet száma
.Fejezet száma: XXXIII.
Felügyeleti szerve neve: Magyar Tudományos Akadémia
Székhelye: 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
1.2.Az Intézet megnevezése, azonosító adatai:
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete
Székhelye, címe: 1068 Budapest Benczúr u. 33.
Jogállása: közszolgáltató, köztestületi költségvetési szerv, közintézet.
Besorolása:
önállóan mőködı és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv.
Alapító okirat száma: E-660/31/2009. /2009. május 29./
Törzsszáma: 300575
Szakágazati besorolása: 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
ÁHT azonosítója: 039695
Adószáma: 15300571 2 42
KSH törzsszáma: 15300571 72200 342 01
Elıirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-01731732-00000000
2. Szervezeti felépítés
Az Intézet egyszemélyi felelıs vezetıje az igazgató.
Az igazgató helyettesei tartós távolléte esetén a tudományos igazgatóhelyettes, gazdasági
ügyekben a gazdasági vezetı
Szervezeti egységek:
Igazgatóság
Titkárság
Gazdasági osztály
-Üzemeltetési csoport
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
ELTE-MTA Kihelyezett Elméleti Nyelvészeti tanszék
Engedélyezett létszám: 121 fı
2010. január 1-én betöltött létszám: 114 fı
Az Intézet önállóan mőködı és gazdálkodó közszolgáltató köztestületi költségvetési szervként
önállóan gazdálkodik az Áht. És a 292/2009. korm. rendelet /Ámr./ rendelkezései szerint
pénzeszközeivel, értékpapírjaival valamint tevékenysége eredményébıl származó eszközeivel.
Az Intézet jogi személyiségő szervezeti egységgel nem rendelkezik, hozzá önállóan mőködı
közszolgáltató köztestületi költségvetési szerv nem tartozik.
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3. Tevékenységi kör
Az Intézet közfeladatként ellátandó alap és kiegészítı tevékenysége az alapító okirat szerint:
A magyar nyelvészet minden területének mővelése, általános és alkalmazott nyelvészeti
kutatások végzése, az uráli nyelvészet tudományos vizsgálata, fonetikai kutatások folytatása,
az eredmények publikálása, részvétel az oktatásban és a posztgraduális képzésben,
alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységek folytatása.
Az Intézet alap- és kiegészítı tevékenységei szakfeladat rend szerint:
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés
Az Intézet alapító okiratban nem jelölt, de alaptevékenységként ellátott szakfeladatai az
Ámr.12§-ának 4-5 bekezdése szerint:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos mőszaki tevékenység
Az Intézet kisegítı tevékenysége, mely az eredeti elıirányzathoz viszonyítottan 10 % lehet
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Az intézet vállalkozási tevékenységet folytathat, melynek aránya az eredeti elıirányzathoz
képest 30%.
2010. évben az Intézet nem tervezi vállalkozási tevékenység folytatását.
4. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos elıírások
Saját hatáskörő módosítások
A gazdasági vezetı saját hatáskörben jogosult az elıirányzat maradványból elıirányzat
módosítás végrehajtására.
A gazdasági vezetı jogosult továbbá a kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosításra,
mőködési és felhalmozási elıirányzatok között.
Felügyeleti hatáskörő elıirányzat-módosítás
Az eredeti elıirányzaton felüli többletbevétellel összefüggésben a gazdasági vezetı
rendelkezése alapján a felügyeleti szerv jogosult a fejezeti kezeléső elıirányzatok között
megtervezésre került többletbevételi elıirányzati keret felhasználásáig. A keret felhasználása
után a gazdasági vezetı jogosult elıirányzatot módosítani a többletbevétellel kapcsolatban.
5. A 2009. évi költségvetés kiemelt elıirányzatai
Bevételek
Megnevezés
Intézményi mők. bevétel.
Irányító szerv támogatása
Összesen:

722031-1
Alapkutatás
1.361
134.972
136.333

722032-1
722033-1
Alkalmazott kut. Kísérleti fejl.
2.120
5.480
192.689
56.050
194.809
61.530
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ezer Ft
Összesen
8.961
383.711
392.672

Kiadások
Megnevezés
Személyi juttatás
Járulékok
Dologi kiadás
Folyó kiadások
Felújítás
Beruházás
Összesen:

722031-1
Alapkutatás
102.466
26.334
1.940
1.320
1.980
2.293
136.333

722032-1
722033-1
Alkalmazott kut. Kísérleti fejl.
145.718
46.076
37.450
11.803
2.997
940
2.040
640
3.060
960
3.544
1.111
194.809
61.530

ezer Ft
Összesen
294.260
75.587
5.877
4.000
6.000
6.948
392.672

Engedélyezett létszámkeret: 121 fı
Az Intézet a beruházási keretbıl számítógépeket, számítástechnikai eszközöket tervez
beszerezni.
A felújítási elıirányzatot a lift felújítására és nyílászárók cseréjére tervezzük fordítani.
Az Intézet szakfeladataira feladat-, és teljesítménymutató a költségvetési évben nem
értelmezhetı.
Budapest 2010. február 23.

Máté Ildikó
gazdasági vezetı

Kenesei István
igazgató
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