
 
 MTA Társadalomkutató Központ 
1014 Budapest, Országház utca 30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

a 2007. évi költségvetési beszámolóhoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. március 



 2

 

 

 

 

Az MTA Társadalomkutató Központ gazdálkodása a 2007-es évben a megelızı évhez 

hasonlóan, kiegyensúlyozottan mőködött.   

 

A Központ feladatai megegyeztek a korábbi években végzett tevékenységekkel, ezekkel 

kapcsolatos fıbb tapasztalataink a következık: 

– A vári épületegyüttes közüzemi költségeire vonatkozó számlák befogadása és 

továbbszámlázása során, a korábbi évekhez viszonyítva, az idén már nem tapasztaltuk, 

hogy az épületegyüttesben található társintézetek nagymértékő fizetési késedelemmel 

rendezték volna tartozásukat. A közüzemi költségek folyamatos emelkedése, ezek 

általános forgalmi adó arányának vissza nem igényelhetısége viszont egyre nagyobb 

terhet ró az intézetekre, illetve a Központra. A hatályos közüzemi közteherviselési 

megállapodások módosításait 2008 tavaszán újra napirendre kell tőznünk, tekintettel a 

folyamatos támogatás-elvonásokra, az elektromos energia árának ugrásszerő 

növekedésére, a rendezvénytermek hasznosításának elmaradó bevételeire is. Célunk, 

hogy tényleges közteherviselés valósuljon meg és minden intézet az általa használt 

terület arányában járuljon hozzá a költségekhez. Ehhez minden bizonnyal a felügyeleti 

szerv segítségére is szükség lesz.  

– A vári épülettömb felújítása az MTA Titkársága által jóváhagyott feladatoknak 

megfelelıen történt, azonban objektív és szubjektív tényezık miatt a felújítási 

feladatok egy része áthúzódott a 2008-as évre.  

– Az egyre szőkülı stratégiai és egyéb finanszírozású kutatási programok koordinálása, 

az eredmények publikálása, tudományos konferenciák rendezése során munkatársaink 

osztatlan elismerésben részesültek.   

– Akadémiatörténeti adatbázisok létrehozásával, feltöltésével kapcsolatos feladataink  

2007-ben tovább folytatódtak.  

– Akadémiai intézetekkel közös tudományos rendezvények lebonyolítására, közös 

kiadványok megjelentetésére társintézeteink növekvı érdeklıdést tanúsítottak.  

– Az innovációs járulékról szóló 2003. évi XC. törvény értelmében kötött kutatási 

feladataink 2007-ben tovább folytatódtak, amelyek hozzájárultak a Központ 

likviditásának megırzéséhez is. 
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I. Szervezeti felépítés 

 

A Központ szervezeti felépítésében a 2007. évben nem történt változás. 

 

A Társadalomkutató Központ szervezeti egységei: 

- Igazgatóság és titkárság, 

- Gazdasági osztály, 

- Várgondnokság, 

- Európa-történeti Munkacsoport, 

- Tudománytár, 

-    Stratégiai Kutatási Programiroda. 

 

 

II. Jogszabályi környezet, gazdálkodás 

 

A költségvetési intézeteket érintı 2007. évi általános szabályozás számottevıen nem változott 

az elızı évekhez viszonyítva, és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló  

2006. évi CXXVII., 52. § szerinti maradványtartalékolási kötelezettség feloldása is 

hozzájárult mőködésünk és gazdálkodásunk zökkenımentességéhez.  

Támogatásunk évrıl évre csökken, miközben feladataink folyamatosan bıvülnek. Ezen 

befolyásoló tényezık együttes hatására bıvítettük megrendelésre végzett kutatási 

szolgáltatásaink körét és mértékét, amelyek hozzájárultak pénzügyi stabilitásunk 

megırzéséhez.  
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Kiemelt elıirányzatok alakulása 2006-2007. 

adatok 1000 Ft-ban 

Kiemelt kiadási 
elıirányzatok 

Módosított 
elıirányzat 

2006. 

Módosított 
elıirányzat

2007. 
I% 

Teljesítés 
2006. 

Teljesítés 
2007. 

I% 

Személyi juttatások 159.967 156.902 98,08 159.867 135.629 84,84 

Járulékok 47.645 46.282 97,14 47.621 38.409 80,66 

Dologi kiadások 232.332 223.060 96,01 230.549 201.486 87,39 

Támogatásértékő 

mőködési kiadások 
39.221 30.000 76,49 39.221 30.000 76,49 

Beruházás 19.089 12.917 63,33 19.089 12.090 63,33 

Központi beruházás  2.289 ..  2.289 .. 

Kölcsönök nyújtása 370 450 121,62 370 450 121,62 

Felújítás 137.131 170.804 124,56 98.220 91.289 92,94 

Elızı évi elıirányzat 

maradvány átadása 
 51 ..  51 .. 

Kiadások összesen 635.755 642.755 

 

101,10 594.937 511.693 86,01 

 

Kiemelt bevételi 
elıirányzatok 

Módosított 
elıirányzat 

2006. 

Módosított 
elıirányzat

2007. 
I% 

Teljesítés 
2006. 

Teljesítés 
2007. 

I% 

Támogatás 233.574 309.176 132,37 233.574 309.176 132,37 

Átvett pénzeszközök 74.024  .. 74.024  .. 

Támogatásértékő 

mőködési bevételek 45.194 10.663 23,59 45.194 10.663 23,59 

Saját bevétel 247.261 202.697 81,98 248.350 204.946 82,52 

Kamatbevételek 11 28 254,55 11 28 254,55 

Kölcsönök 

visszatérülése 603 97 16,08 604 97 16,06 

Elızı évi maradvány 35.088 41.908 119,44 35.088 41.908 119,44 

Elızı évi elıirányzat-

maradvány átvétele  78.214 ..  78.214 .. 

 

Bevételek összesen 635.755 642.755 101,10 636.845 645.032 101,29 

 

Költségvetési tartalék 
   41.908 133.339 318,17 
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III. A központ 2007. évi kiemelt feladatai 

 
 

III. 1.  Üzemeltetés  

 

A központ egyik kiemelt feladata a vári épületegyüttes üzemeltetése, korszerősítése, 

felújítása.  

E feladatot a központ igazgatóságával együttmőködve a Várgondnokság mindössze 8 fıs 

(engedélyezett létszám: 10 fı, foglalkoztatásukra nincs pénzügyi fedezet) szervezete látja el.  

 

A Várgondnokság elnevezéső szerveztünk gazdálkodását tekintve szinte ellehetetlenült             

2007-ben. Amíg támogatási kerete, és az ingatlanhasznosításból származó bevétele évrıl évre 

csökkent, addig a közüzemi költségek, ezek vissza nem igényelhetı általános forgalmi adó 

tartalma folyamatosan emelkedett. A Várgondnokság munkatársainak bruttó havi 

átlagkeresete 138.100 Ft/fı/hó, átlagéletkoruk 57,88 év. Elıretekintve prognosztizálható, 

hogy kollégáink nyugdíjba vonulása esetén ezen illetményekért fiatal és szakképzett 

munkatárs foglalkoztatására, illetve utánpótlás kinevelésére feltehetıleg nem lesz 

lehetıségünk. A 2007-es pénzügyi hiányt az egyéb megrendelésre végzett kutatásainkból 

befolyó bevételek terhére rendeztük, de rövidtávon elkerülhetetlen a még fel nem osztott 

közüzemi költségek további megosztása a vári épületegyüttes használóival (lásd a 

közteherviselést, mint célkitőzést a bevezetıben). 

 

 

III. 2.  Ingatlanfelújítás 

 

2007-ben az MTA vári épületegyüttesének felújítására 95.000 E Ft (általános forgalmi adóval 

együtt) szerepelt intézeti költségvetésünkben, amely az év közben két soron kívüli felújítási 

feladat elvégzésére 3.230 E Ft felújítási pótelıirányzattal növekedett. A 3.230 E Ft-ból             

2.605 E Ft erejéig a Politikai Tudományok Intézete alatti pincei falmegerısítést, falszigetelést, 

gombátlanítást végeztettünk, a fennmaradó 625 E Ft-ból beruházási keretet képeztünk, 

amelyet a Régészeti Intézet lámpatestjeinek cseréjére fordítottunk. A bevételek meghatározott 

köre utáni befizetési kötelezettség teljesítése kapcsán, valamint a saját bevételek terhére 

36.184 E Ft felújítási keretet képeztünk, így 2007-ben összesen 170.804 E Ft felújítási 
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elıirányzat állt rendelkezésünkre, amelynek 53,45%-át teljesítettük, és amely maradvány 

képezi az intézeti maradványunk 59,63%-át is.  

 

 

 

Felújítási keret 2007 

adatok 1000 Ft-ban 

Megnevezés 

MTA által 

biztosított 

támogatás 

Intézetek 5%-os 

befizetési köt. 

teljesítésébıl 

Összesen 

2007.01.01. felújítási elıirányzat- 

és pénzmaradvány 

 

37.015 

 

1.896 

 

38.911 

2007. évi támogatás 

 

98.230 

 

98.230 

TK és más intézetek felújítási célú 

befizetései 

  

34.288 34.288 

Elıirányzat átcsoportosítás 

beruházási elıirányzatra 

 

-625 

 

-625 

Felújítási elıirányzat összesen 

 

134.620 

 

36.184 170.804 

Felújítás teljesítése 

 

80.145 

 

11.144 91.289 

Felújítási elıirányzat- és 
pénzmaradvány  
2007. december 31. 

 
 

54.475 

 
 

25.040 79.515 
 

 

 

 

2007-ben megvalósult fıbb felújítások 

Tetı 

 

2007-ben mind pénzügyileg, mind szakmailag a legnagyobb kihívást az Országház utca 30-

32. tetıszakasz és tetıtéri nyílászárók cseréje jelentette. A Társadalomkutató Központ 
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közbeszerzési pályázatot írt ki a tetızet felújítására és a tetıtéri ablakok cseréjére a KÖH által 

jóváhagyott engedélyezési és kiviteli tervek alapján. 

A felújítási munkálatok elıkészítése még 2006-ban kezdıdött meg, a tényleges kivitelezés 

2007. augusztus–október idıszakban zajlott.  

 

Országház utca 30. kert díszburkolat 

2007 nyarán folytatódott az Országház utca 30. sz. alatti kert felújítása. A felújítás még  2001-

ben kezdıdött, akkor csatorna, vízvezeték-hálózat, erıs- és gyengeáram hálózat csere, 

csobogó, parkosítás történt. A munkálatok forráshiány miatt 2007-ig álltak. A 2007. évre 

biztosított felújítási elıirányzat  –az eredetileg ütemezett egyharmaddal szemben–  a beton 

járófelületek 70%-ának felújítására volt elegendı, folytatása 2008–2009-ben várható. 

  

Liftek 

Elkészült az a kis teherlift (hidraulikus plató), amely megkönnyíti az Országház u. 30–32. sz. 

épület alatti pincébe való bejutást. 

2007-ben aktuálissá vált az Úri u. 49. sz. alatti, a Régészeti Intézet használatában lévı teher- 

és személyszállító lift elektronikájának átépítése. A Társadalomkutató Központ gondnoksága 

a kivitelezıvel szerzıdést kötött, és a lift elektronikájának teljes átépítését a kivitelezı a 

napokban fejezte be.  

 

Tőzvédelem 

Az MTA Mővészettörténeti Kutatóintézetének Úri u. 49. sz. alatti földszinti folyosóján 

tőzjelzı berendezéseket kellett elhelyezni. A tervek alapján 2008. február 7-ig a berendezések 

felszerelése – a vezetékek ideiglenes, külsı csatornákban való elhelyezésével – megtörtént. A 

folyosó és a munkaszobák teljes felújításakor az ideiglenes, falon kívüli csatorna helyett falba 

süllyesztett vezeték kerül.  
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Alapvezetékek cseréje 

 

A Régészeti Intézet 2007. I. negyedévében leletraktára beázását jelezte. Hibafeltárás kapcsán 

kiderült, hogy az MTA Mővészettörténeti Kutatóintézet Úri u. 49. sz. földszinti folyosója alatt 

csıtörés okozza a hibát. Ezen felújítási keret terhére az érintett terület csatornahálózatát 

felújíttattuk.  

 

Pince gombátlanítása 

Az MTA által pótelıirányzatként biztosított 2.605 E Ft felújítási elıirányzat terhére a 

Várgondnokság elvégeztette az MTA Politikai Tudományok Intézete és a Telefonmúzeum 

alatti altemplom vegyszeres kezeléső gombátlanítását, a szellıztetést kiépítette, és a 

mőemlékvédelmi hatóság által elıírt födémmegerısítést.  

 

Régészeti Intézet könyvtári világítás 

Az MTA Régészeti Intézetének könyvtárában részben viharkár, részben elavulás miatt 

tönkrement, életveszélyessé vált a világítás. A teljes világítási rendszer felújításra került. A 

munkák fedezetére a Társadalomkutató Központ és a Régészeti Intézet kérésére az MTA 

biztosított soron kívüli fedezetet. 

 

2007 helyett 2008. I. félévére halasztódott az Országház u. 30. sz. alatti, a pincei mőhelyeket 

és egyéb épületrészeket kiszolgáló erısáramú elektromos elosztó és az Országház u. 28. sz. 

alatti hıközpont felújítása, mert a 2006. évben kormányhatározat alapján 31 M Ft 

kormányzati támogatást kapott az MTA Társadalomkutató Központ, amelyet az MTA 

Kongresszusi Terem felújításának feladataira lehetett felhasználni. 

A kormányzati támogatás felhasználását két feladatra összepontosította a Társadalomkutató 

Központ. 

1. A Kongresszusi Terem világításának (falikarok terembeli cseréje, azok 

üzembiztonságára és az érintésvédelmi szabványoknak történı megfelelésre 

tekintettel. Ez 2007. I. félévére elkészült. 
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2. Az Országház u. 28. sz. épület felújításához engedélyezési és kiviteli terv 

elkészíttetése. Erre azért volt és van szükség, mert bármilyen hazai vagy nemzetközi pályázat 

benyújtásához (mivel az MTA felújítási kerete igen szőkös) a mőemlékvédelmi és más 

hatóságok által jóváhagyott terv megléte nélkülözhetetlen. 

A KÖH-hel együttmőködve a terv elkészíttetése közbeszerzéssel valósult meg. A végleges 

tervet a tervezı iroda (KÖZTI) 2007 májusára szállította le.  

Mind a pincei elektromos elosztó, mind a hıközpont felújításának tervezése során figyelembe 

kellett vennie a tervezıknek a KÖZTI-féle jóváhagyott tervet. 

A tervezıknek ugyanakkor olyan tervet kellett mind a két feladatra elkészíteni, amely az 

üzemeltetési létszámra is tekintettel (a teljes épületegyüttes biztonságos erıs- és gyengeáramú 

üzemeltetésére, a biztonságos főtésre három szakembere van a Társadalomkutató 

Központnak: 1-1 villanyszerelı, rendszergazda, főtésszerelı), a különféle rendszerek 

mőködésének távfelügyeletét teszi lehetıvé. A Kongresszusi Terem és egyéb épületrészek 

berendezéseinek rendezvények alatti és munkaidın túli, a jelentkezı hibák, mőködési zavarok 

megszüntetése érdekében egy távfelügyeleti rendszer alapjainak (ez a rendszer a további 

felújításokra rendelkezésre álló pénzügyi forrásokra tekintettel modulárisan építhetı tovább) 

megteremtése gazdaságossági és üzemeltetési szempontból vált szükségessé.  

 

A fenti feltételeket teljesítı tervek 2007 novemberére készültek el, így a kivitelezıi 

árajánlatok után a szerzıdéskötés és a kivitelezés 2008. I. félévében valósulhat meg. 

 

2007-re terveztük az MTA Történettudományi Intézete Magdolna torony felé nézı 

épületrészében a földszinti könyvraktár belsı, és a lábazat külsı, talajnedvesség elleni 

felújítását, amelyhez az MTA Politikai Tudományok Intézete épületénél – a korábbi 

eredményes falszigetelést követıen – a külsı kılábazat visszaépítése társul.                                       

A tervek elkészítésére öt tervezı cégtıl kértünk árajánlatot. Végül három elbírálható 

árajánlatot kapott a Társadalomkutató Központ 2008 januárjára. Ezekrıl döntés a 

közeljövıben lesz, és a terv megrendelése és elkészülte után 2009-re tervezhetı a kivitelezés. 

 
 

Az erısáramú elosztórendszerek felújításához kapcsolódó feladatok a fentiekben leírtak miatt 

is szintén tovább tolódtak a 2008-as évre.  
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III. 3.  Központi beruházás 

 

Ez évben központi forrásból 2.200 E Ft felhalmozási támogatást kaptunk, amelyet 89 E Ft 

saját bevételi forrással egészítettünk ki.   

A keretbıl elvégeztük az ügyviteli rendszer korszerősítését (windows alapú integrált ügyviteli 

rendszer, szervergép), a rendezvények lebonyolításához projektort vásároltunk, valamint a 

meglévı számítógépparkunkat szünetmentes tápegységekkel láttuk el.   

 

 

 

 

 

III. 4.  Intézményi beruházás 

 

Az intézményi beruházás eredeti elıirányzata 1.990 E Ft volt, amely az évközi módosítások 

következtében hat és félszeresére, azaz 12.917 E Ft-ra emelkedett. A módosított beruházási 

elıirányzatot saját bevételeinkbıl képeztük, a jelentıs emelkedés az innovációról szóló 

törvény értelmében megkötött kutatási megállapodásaink szerinti fejlesztési igények 

teljesítésébıl adódott.  

  

Beruházási terveinket 94,6%-ban teljesítettük, fıként ügyvitel- és számítástechnikai 

eszközöket vásároltunk. 2007-ben egyik innovációs kutatási programunk eredményeképpen 

létrejött technológiai eljárást szabadalmaztattunk, ennek költségét szintén a beruházási 

költségek között számoltuk el.  

 

 

III. 5.  Stratégiai kutatási programok 

 

Míg 2005-ben tizenöt, 2006-ban – az anyagi lehetıségek radikális beszőkülése miatt – már 

csak kilenc, 2007-ben nyolc stratégiai kutatási program futott:  

A magyarországi gazdasági átalakulás társadalmi hatásai c. projekthez illeszkedve 

1. Munkaerı-gazdálkodás  
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A modernizáció lehetséges ágazati stratégiái és alternatívái c. projekthez illeszkedve: 

2. Épített jövınk  

3. Biomassza gazdaságtani kutatások  

A magyarságkép… témakörhöz illeszkedve:  

4. A mezıgazdaság privatizációja Erdélyben  

5. Balkán (több évre tervezett program)  

6. Rendszerváltozás Magyarországon és a nagyvilág  

7. Történelmi belvárosok  

8. Magyar örökség c. program alapozása 

 

A Társadalomkutató Központ e feladatcsoporton belül koordinálja a Magyar Tudománytár c. 

könyvsorozat, valamint a „Magyarország az ezredfordulón” címő kiadványok munkálatait is. 

A stratégiai kutatások keretében gondozzuk az „Ezredforduló” címő folyóiratot.  

A Társadalomkutató Központ tartósnak bizonyult szakmai kapcsolatokat épített ki több 

akadémiai intézettel, a hálójába tartozókon kívül kivált az MTA Mezıgazdasági 

Kutatóintézetével, a Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetével, az MTA Regionális 

Kutatások Központjával.  

 
 

III. 6.  Akadémiatörténeti adatbázisok 

Szakmai terveinkkel összhangban a 2004-ben megkezdett, az Akadémia történetének 

számítógépes és – távlatosan – tudománytörténeti adatbázisainak kiépítése tovább 

folytatódott.  

 

 
III. 7.  Európa-történeti kutatások 
 
A kutatásokkal összefüggı rendezvények kiegészültek a magyarországi Európa-történeti 

kutatások koordinálásával, a nemzetközi együttmőködések kiépítésével, valamint az Európa-

történeti tanulmányok írásával.  
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III. 8. Innovációs kutatási programok 

 

Szakmai sikereink közé tartoznak a 2003. évi XC. törvény keretében 2004-ben megkezdett, 

majd az elmúlt évek és 2007. év során is folytatott és kibıvült kutatásaink, illetve azok 

eredményei. 2007-ban e feladatcsoportra 81.650 E Ft + áfa bevételt regisztráltunk. A 

legjelentısebb kutatásaink a Nestlé Kft.-vel, a Danubius Szállodaüzemeltetı Zrt.-vel kötött 

szerzıdéseink alapján folytak.  

 
 
 
 
 
III. 9.   Egyéb kutatások 
 
 

III. 9. 1. Balkán-program 

 

A kutatási feladatban több akadémiai és egyéb intézet (MTA Jogtudományi Intézete, MTA 

RKK, MTA Néprajzi Kutatóintézete, MTA Történettudományi Intézete, Európa Intézet, 

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízgazdálkodási Kutatócsoportja) vesz 

részt, finanszírozásához az MTA–MEH együttmőködésbıl nyertünk 2007-ben is támogatást.  

A program alapgondolata az, hogy a Duna-menti régió –mint a térséget meghatározó 

természeti egység–  fejlesztési programja nem tagolódhat szét államnemzeti érdekek szerint.  

 
 
 
III. 9. 2. Vízgazdálkodás a Kárpát-medencében 

 

A program azt tőzte ki célul, hogy az érintett tárcák vezetı tisztviselıinek, valamint a 

tudomány és a tárcák szakadminisztrációján kívüli szakemberek bevonásával  

1. meglévı számos vízgazdálkodási részprogram koordinációját biztosítsa, 

2. folyóink vízgyőjtı területének szakmai adminisztrációjával az eddig meglévı 

kapcsolatokat rendszerszintre emelje, 

3. elıkészítse a Kárpát-medence egészét felölelı kooperációs vízgazdálkodási program 

kialakítását, 

4. vizsgálja a dunai és Duna menti szállítmányozás gazdasági értékelését, logisztikai 

szempontokat az EU várható külsı és belsı áruforgalmának figyelembevételével és a 

vidékpolitikai vetületek és kölcsönhatások kérdését.  

A kutatást ugyancsak az MTA–MEH együttmőködésbıl elnyert támogatásból finanszíroztuk 
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III. 9. 3. Párbeszéd a vidékért 

 

A Társadalomkutató Központ munkájának központjában a tudományszervezıi feladat áll, 

ennek keretében szervez meg különbözı tudományos mőhelyek közös programjait. Így 2007-

ben folytattuk a 2005-ben megkezdett, országos hatósugarú „Párbeszéd a vidékért” c. 

projektet. A Programtanács elnöke és több tagja vidéki fórumon elıadott, számos szakmai 

egyeztetést tartottak. 

 

 

III. 9. 4. Magyar örökség. A hagyományırzési adatbázis alapjainak megteremtése  

 

Az MTA Elnöki keretébıl elnyert támogatásnak köszönhetıen 2007-ben megkezdtük a 

hagyományırzési adatbázis építését. A bibliográfiai, kronológiai, történeti földrajzi, régészeti, 

mőemléki topográfiai, az ország területére vonatkozó kulturális és politikai és egyéb vetülető 

elemekbıl álló adatbázis kiépítése évtizedet felölelı program.  

 

 

III. 10.  OTKA  

 

III. 10. 1.  

2007-ben lezárult a 2001-ben alapított, s idıközben forráshiány miatt megszüntetett 

Demográfiai Kutatócsoportunk „A termékenység és a társadalmi státusz közötti kapcsolat a 

rendszerváltozás után Magyarországon” elnevezéső kutatása.  

 

III. 10. 2.   
 
A „Hátrányos helyzető kistérségek népesedési viszonyai, különös tekintettel egyes etnikai 

különbségek vizsgálatára” c. pályázatban a megszőnt Népesedéstudományi Kutatócsoport 

munkatársai tevékenykedtek, amely kapcsán 2007-ben 5.823 E Ft bevételt regisztráltunk, és 

amelynek felhasználása idıarányosan alakult. 
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III. 11.  NKA pályázatok 

 

A központ nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az akadémiai és felsıoktatási szférában született 

kutatási eredmények közkinccsé váljanak. Így saját szerkesztésben és nyomdai elıkészítésben 

évente több könyvet jelentetünk meg. A kiadás fedezetének elıteremtésére a Nemzeti 

Kulturális Alapprogramnál már több alkalommal, és ez évben is sikerrel pályáztunk.  

Az NKA-val történt együttmőködés keretében a tavalyi évhez hasonlóan egyik munkatársunk 

ismét kutatói támogatást nyert el, 400 E Ft értékben. 

 

 
 
 
                                                                                                              
IV. A mérlegbeszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések 

 

IV.1.    Befektetett eszközök alakulása 

 

IV. 1. 1. A befektetett eszközök állományának vizsgálata során szembetőnı a 2007. évi, 

2.764,74%-os változás. A nagyarányú növekedés az állami vagyonról szóló 2007. évi               

CVI. törvényben leírtak miatt következett be, amely szerint az MTA vári épületegyüttes és 

hozzá kapcsolódó, korábban az MTA Titkársága által nyilvántartott eszközérték                  

2007. szeptember 30-ai könyv szerinti értékét – mint az épületegyüttes kezelıje– 

könyveinkben kell szerepeltetnünk.  

Egyéb befektetett eszközeink állománya, illetve állományukban bekövetkezett egyéb 

változások a korábbi évekhez hasonlóan alakultak.  

2007-ben selejtezést nem végeztünk.  

 

 

IV. 1. 2. 2004-ben lakásépítési, ill. -vásárlási alapot képeztünk 1.000 E Ft összegben, amelyet 

2005-ben 700 E Ft-tal növeltünk, s így már munkáltatói kölcsön nyújtásával 2 munkatársunk 

lakáshoz jutását tudtuk segíteni. A befektetett eszközök között kimutatott 592 E Ft a nyújtott 

kölcsön összegébıl az éven túli követelés összegét mutatja. 
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IV. 1. 3. A tárgyi eszközök állományát, annak változásait a 38-as számjelő, immateriális 

javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, 

vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása elnevezéső költségvetési 

beszámolótábla hően szemlélteti (lásd a IV.1.1. pont alatt leírtakat is).  

 

 

IV. 2.    Készletek 

 

A „Készletek”-ként kimutatott 23.485 E Ft a Központ gondozásában megjelenı kiadványok 

2007. december 31-i leltára szerinti közvetlen önköltségen számított értéke szerepel.                   

A készletek állománya 30,81-kal csökkent az elızı évhez képest, amelyet a folyamatosan 

megjelentett kiadványaink számának csökkenése, értékesítési forgalmának növekedése, illetve 

a határon túli kutatási programokhoz kapcsolódó kiadvány-szállítási tevékenység indokol.    

 

 

IV. 3.   Követelések 

A Központ gazdálkodási adataihoz, pénzforgalmához viszonyítva követeléseink állománya 

szinte nullára redukálódott. Míg 2006-ban 61.351 E Ft, addig 2007. december 31-én 1.366 E 

Ft volt a követelésállományunk. Ezen belül is az egyéb követelések összege 766 E Ft, amelyet 

a lakáscélú kölcsön éven belüli törlesztırészlete, valamint a munkavállalók likviditási 

kölcsönbıl fennálló, szintén éven belüli törlesztırészletek alkotnak. 

 

Követelések megoszlása: 

– 2007. évi vevıi követelések összege             600 E Ft 

– Likviditási kölcsön egy éven belül esedékes törlesztırészlete   321 E Ft 

– Lakásvásárlási kölcsön egy éven belül esedékes törlesztırészlete:             445 E Ft 

   Követelések összesen                           1.366 E Ft 

 

2001. évi 319 E Ft vevıkövetelésünket még 2005-ben 100%-ban értékvesztésként 

elszámoltuk, tekintettel arra, hogy a követelés behajtására megkaptuk a bíróság jogerıs 

fizetési meghagyását (2006), a követelés összege beszedési szakaszban van, amelynek 

behajtására a vevı fel nem lelhetısége miatt továbbra sem látunk sok esélyt.       
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IV. 4.   Idegen pénzeszközök 

 

Idegen pénzeszközként (852 E Ft) a lakásépítési és -vásárlási kölcsön tranzakcióinak 

lebonyolítására a Külkereskedelmi Banknál megnyitott számla 2007. december 31-i 

állományát szerepeltettük.  

 

 

IV. 5.   Saját tıke összege 

 

A Központ saját tıke állománya a korábbi, már átlagos 20%-os növekedéshez képest 

számottevıen, 1.173.996 E Ft-tal, azaz 1.056,90%-kal emelkedett. Ennek fı oka a IV. 1. 1. 

pontban már leírt, a korábban az MTA Titkársága által nyilvántartott vagyonhányad átvétele, 

amelyet a következıkben leírt részletezés is alátámaszt. 

  

 

 

 Saját tıke alakulása 2006–2007.  

Adatok 1000 Ft-ban 

Megnevezés 2006. 

december 31. 

2007. 

december 31. 

I% 

Befektetett eszközök állományi értéke 46.410 1.283.115 2.764,74 

Készletek állományi értéke 33.945 23.485 69,19 

Idegen pénzeszközök állományi értéke 452 852 188,50 

Követelések állományi értéke 61.351 1.366 2,23 

Kötelezettségek állományi értéke -19.471 -12.135 62,32 

Saját tıke értéke összesen 122.687 1.296.683 1.056,90 
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IV. 6.   Költségvetési tartalékok 

 

Költségvetési tartalékként a kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat-maradvány              

133.339 E Ft-os összegét mutattuk ki, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.  

 

 

IV. 7.   Kötelezettségek 

 

Kötelezettségként a 2007. december 31-én fennálló szállítók felé történı tartozásunk összegét 

(1.566 E Ft), valamint az OTKA és egyéb támogatási programok még el nem számolt elılegét 

(10.569 E Ft) mutattuk ki. A szállítói tartozás pénzügyi rendezésére 2007 elsı hónapjában sor 

került.  

 

 

IV. 8.   Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 

 

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás egyenlegeként kimutatott 4.450 E Ft teljes egészében a 

2007. évben kifizetett személyi juttatások 2008. évre áthúzódó ún. levonási és befizetési  

kötelezettség. Rendezése 2008. január 12-én megtörtént. 

 

 

 

V. Egyéb megállapítások 

 

2007-ben sem adóhatósági, sem felügyeleti ellenırzésünk nem volt. 

Belsı ellenırzést a bizonylati rend és fegyelem betartásával kapcsolatosan, a munkaügyi 

valamint a felújítási dokumentáltsághoz kapcsolódóan végeztettünk, amelyek megállapításaira 

vonatkozóan elrendelt intézkedéseknek maradéktalanul eleget tettünk.  

 

Budapest, 2008. március 5. 

 
 
         Nemes Mihályné 
         gazdasági vezetı 


