Költségvetési alapokmány
1) Fejezet száma és megnevezése:
Fejezet száma: XXXIII.
Fejezet megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia
2.) Költségvetési szerv:
a.) Azonosító adatai:
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 47929910
Megnevezése: MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Székhely: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
Szakágazati besorolás: 721900
Alapító okirat száma, kelte: E-1184/2005, 2006. június 28.
b.) Szervezeti felépítése:
A szervezeti egység vezetője az igazgató, aki ellenőrzési, utalványozási, bérgazdálkodási,
munkáltatói jogokat gyakorolja. Az osztályok élén osztályvezetők állnak.
Szervezeti egységek megnevezése:- Kutatók fokozattal, fokozat nélkül ( 80 fő )
- Titkárság ( 4 fő )
-Gondnokság ( 5 fő )
- Gazdasági osztály ( 6 fő )
-Számítástechnikai osztály ( 5 fő )
-Könyvtár ( 4 fő )
c.) Szervezeti kapcsolódásai: d.) Tevékenységi köre:
Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok:
- Alapító okirat
- TEÁOR

A szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése:

-1-

A Kutatóintézet tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a
TEÁOR’08 szerint:
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
74.30 Fordítás, tolmácsolás
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.59 M.n.s. egyéb oktatás

Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
Tervszerű alapkutatások folytatása a matematika és alkalmazásai különböző területein,
összpontosítva olyan elméleti vizsgálatokra, amelyek egyfelől a matematika belső fejlődése,
másrészt a matematikának más tudományokban és a társadalmi gyakorlatban való hatékony
alkalmazása szempontjából jelentősek. A matematika oktatásának és a különböző szintű
matematikai szakemberek képzésének aktív támogatása, közreműködés más
kutatóintézetekben,
az
intézményeknél
dolgozó
matematikusok
tudományos
továbbképzésében, a matematikai kultúra általános fejlesztésében.
Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:
Kiegészítő tevékenység feladatcsoportonként
pályázatok
- Algebra
- Algebrai geometria, differenciál topológia
- Analízis
- Diszkrét matematika
- Geometria
- Halmaz elmélet és topológia
- Információelmélet
- Számelmélet
- Valószínűségszámítás statisztika
- Biotechnológiai kutatás
- Oktatás
Kisegítő tevékenység feladatcsoportonként
(Pl.bérbeadásnála m2-t is meg kell jelölni):
-Másolás
- Ingatlan bérbeadás (150 m2)
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- Konferenciák szervezése
Felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: Részvétel gazdasági társaságban: e.) A költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján:
Kiadási előirányzat: 468.590.E Ft
Saját bevételi előirányzat: 67.881. E Ft
Támogatási előirányzat: 400.709. E Ft
Engedélyezett létszámkeret: 104 fő
Január 1-jei betöltött létszám: 104 fő
f.) Szakfeladatonként a feladatmutatók megnevezése, köre:
803119 Egyetemi oktatás :
80311901: -nappali hallgatók száma (fő)
80311902: -nappali hallgatókra számított (fő)
g.)A feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése:
h.) Tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest:
3.) A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások:
Saját hatáskörű előirányzat-módosítások :
-előirányzat-maradványból:
Ft
-többletbevétel miatt:
Ft
-kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás:
-működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás:
-felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás:
Felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítás:
-többletbevétel miatt:

66.992. E
61.875. E
19.327. E Ft
6.201. E Ft
3.691.E Ft
45.099. E Ft

4.) Megtervezett előirányzatok levezetése
Előző évi eredeti előirányzat (2008):

555.458. E Ft

-2009. évi bevétellel kapcsolatos módosítások:

-43.467. E Ft
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-Támogatás értékű működési bevételek

E Ft

-Egyéb mük-i célú pe. átvételek :
Ft

E

- Fejlesztési többlet:
Ft

27.542. E

-Zárolás, átcsoportosítás:

-70.943. E Ft

Szerkezeti változások összesen:

-86.868. E Ft

2009. évi előirányzat:

468.590. E Ft

5.) 2009. évi költségvetés kiemelt előirányzatai:
Bevételek:
1.) Intézményi működési bevétel

13.405. E Ft

2.) Támogatás értékű működési bevétel: 4.500. E Ft
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3.) Egyéb működési célú
pénzeszköz átvétel, bevételek
4.) Költségvetési támogatás

49.976. E Ft
400.709. E Ft

Bevételek összesen:

468.590. E Ft

Kiadások: 1.) Személyi juttatások

344.198. E Ft

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

105.212. E Ft

3.) Dologi kiadások

6.303. E Ft

3.) Támogatás értékű működési kiadások
4.) Intézményi beruházási kiadások
Kiadás összesen:

50. E Ft
12.827. E Ft
468.590. E Ft

Budapest, 2009. március 10.

Ph.

Pálfy Péter Pál
Intézmény vezetője

Kiss Annamária
Intézmény gazdasági vezetője
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