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Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2007. évi gazdálkodása az előző évhez
hasonlóan szinte zökkenőmentes volt, köszönhetően annak, hogy a költségvetési intézeteket
érintő 2007. évi általános szabályozás számottevően nem változott az előző évekhez
viszonyítva,

illetve

a

Magyar

Köztársaság

2007.

évi

költségvetéséről

szóló

2006. évi CXXVII. törvény maradványtartalékolásra vonatkozó előírásokat is felkészülten
fogadtuk. A rendszeressé vált támogatás-elvonások ugyanakkor több programunk
működtetésének időbeli átütemezését, illetve kiadási előirányzatainkkal való takarékosabb
gazdálkodást kívánt meg, de likviditásunkat a korábbi években megkezdett szigorú
gazdálkodással mindvégig sikerült megőrizni.

Az Intézet 2007-ben is kiemelt feladatként kezelte a nemzetközi kutatási programok
feladatainak teljesítését, a regionális és uniós együttműködés fejlesztését. E célból több
jelentős közös kutatási projektben, nemzetközi konferencián vett részt konzorciumi tagként,
illetve szervezőként. Ezért is fontos az Intézet munkatársainak részvétele a három FP 6
kutatásban. Ezek közül a múlt évben „Az európai szabadság és biztonság változó arcai
(CHALLENGE)” című projekttel közösen rendezték meg az Intézet éves konferenciáját. A
multikulturális demokrácia és a bevándorlók társadalmi tőkéje Európában. Részvétel,
szervezeti hálózatok, közpolitika lokális szinten (LOCALMULTIDEM) című kutatásban
beindították a budapesti bevándorlást vizsgáló terepmunkákat és a Mediterrán és kelet-európai
országok, mint új bevándorlási célok az EU-ban című, 2007-ben indult IDEA FP6 kutatást.

Sikerrel zárult a Visegrádi Alap által támogatott A kulturális diverzitás Közép-Európa (V4)
városi tereiben. Az etnológiai megismerés tapasztalatai és lehetőségei c. nemzetközi kutatás.
Az Intézet munkatársai részt vettek a Minorities in Transition: A Force Forward rather than
Backward

című

négyfordulós,

nemzetközi

vándorkonferencia

megszervezésében.

A FRA RAXEN NFP keretében az MTA Jogtudományi Intézetével közösen az Intézet
2007-ben is elkészítette az EU Alapjogi Ügynöksége (Bécs) részére a magyarországi éves
jelentést.
Elkészült az INTERREG által támogatott A KOMP–Kulturális, Oktatási, Multietnikus
Program keretében az Ister-Granum Eurorégió kulturális portálja, s annak részeként az
eurorégió települési szintű térinformatikai rendszere, valamint a KOMP digitális tankönyve.
Ezen kívül az Intézet hat nemzetközi konferenciát, szimpóziumot rendezett társrendezőként,
többek közt a Norköppingi Egyetemmel, a belgrádi Etnikai Kutató Központtal, a
marosvásárhelyi, kolozsvári és a zentai magyar tudományos intézményekkel.
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Az öt OTKA kutatás közül az Etnopolitikai modellek az Európai Unióban című kutatás első
félidejének kutatási eredményeit közreadtuk az Intézet 2007. évi évkönyvében. Az év során az
Intézet kisebbségtörténeti csoportja jelentős erőket koncentrált a Kisebbségi magyar
közösségek. Fejezetek a 20. századi történelemből című tankönyv összeállítására is.

Nemzetközi kutatások
Az Intézet három FP6 kutatási programban működik közre más magyarországi intézetekkel,
kutatócsoportokkal közös konzorcium formájában. A folyamatosan jó eredményekkel auditált
kutatási részvétel sikeres pályázatok esetében jó kiinduló feltételeket teremthet az FP7
kutatási programokban való hasonló konzorciális együttműködéshez.
Az európai szabadság és biztonság változó arcai (CHALLENGE) című FP6 kutatási program
nyilvános adatbázist hozott létre, amely elemzéseket és értékeléseket tartalmaz a szabadság és
a biztonság változó európai kapcsolatáról. A Regio 2007. évi angol száma és a „Challenge
Observatory” számára készült publikációk vizsgálták a magyarországi vízumkiadási és
határellenőrzési gyakorlatát.
A multikulturális demokrácia és a bevándorlók társadalmi tőkéje Európában. Részvétel,
szervezeti hálózatok, közpolitika lokális szinten (LOCALMULTIDEM) című FP6 kutatási
program (2006–2009) hét európai nagyváros bevándorolt közösségeinek politikai
integrációját vizsgálja. A kutatás célja a bevándorló népesség politikai integrációjának és a
multikulturális demokrácia helyi szintű működésének vizsgálata. Az Intézet munkatársai
2007-ben az egyéni–mikro szint felmérését végezték el három etnikai közösséggel és egy
magyar kontroll csoporttal.

Az Informal networks under Communism. A case-study on Komárom/Komárno (1964-1980)
című kutatás célja a szocialista országok közötti „informális” transzferek, az állampolgárok
közötti magánjellegű gazdasági és kulturális kapcsolatok elemzése (magyar-csehszlovák
„informális” kapcsolatok, a bevásárlóturizmus, a „feketézés”, és a csempészet kutatása). Az
elsősorban levéltári forrásokra alapozott feltárás 2007 őszén indult.

A FRA RAXEN NFP program keretében 2007-ben az egy évvel korábbi FRA-jelentés
Magyarországra vonatkozó részeinek áttekintésére és ellenőrzésére került sor. Emellett hat
angol nyelvű bulletin készült az idegenellenességgel, rasszizmussal, romaellenességgel
kapcsolatos aktuális politikai diskurzusokról, szakpolitikai változásokról. Országjelentés
készült az oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, szociális és egészségügyi ellátás területén
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tapasztalható idegenellenesség, rasszizmus, romaellenesség jelenségeiről, a faji indítékú
erőszakról.
A KOMP–Kulturális, Oktatási, Multietnikus Program 16 tanulmány készült el magyar és
szlovák nyelven az Ister-Granum Eurorégió településeiről, illetve célzottan kiválasztott
intézményeiről. Elkészült a régióval foglalkozó honlap, valamint e-learning tananyag,
mindkettő magyar és szlovák nyelven.
Az Intézet egyik munkatársa a Freedom House által jegyzett National Integration and
Tolerance in Georgia című projekt keretében a kisebbségekre vonatkozó grúz jogszabályokat
elemezte, és az eredményekről a „National Integration and Tolerance Index” című,
Tbilisziben, 2007. október 29–30-án tartott konferencián számolt be.
A Designing Training Programmes and Training Representatives of Minority and Vulnerable
Groups EuropeAid c. program célja az EU PHARE programjának támogatásával az
esélyegyenlőségi politikák jobb érvényesítését célzó továbbképzések kidolgozása a bolgár
közigazgatás számára. A diszkrimináció elleni küzdelem keretében a bolgár jogrendszer
hiányosságait mérték fel.
Minorities in Transition: A Force Forward rather than Backward című projekt keretében a
kisebbségeknek, a demokratikus átalakulás folyamatában játszott lehetséges szerepe került
górcső alá. A témakört négy konferencián elemezték. Három régió – Közép- és Kelet-Európa,
a Balkán, valamint a Balti államok – tapasztalatait a konferenciakötetben összegezték.
A Mediterrán és kelet-európai országok mint új bevándorlási célok az EU-ban című, 2007-ben
indult IDEA FP6 kutatás célja az új bevándorlási célországok helyzetének feltérképezése és a
migráció lehetséges hatásainak elemzése. A munkatársak a magyarországi bevándorlási
gyakorlat elemzési kereteit alakították ki és összeállították a kérdés szakbibliográfiáját.

Határon túli magyar tárgyú kutatási eredmények

A „Két Szeli”. XX. századi változások a dél-szlovákiai vegyes lakosságú településeken című
kutatás Mátyusföld két jellegzetes településére koncentrál. A kutatás célja, hogy
társadalomtörténeti és kulturális antropológiai eszközökkel rávilágítson ezekre a változásokra,
és ezen keresztül mutassa be a két szlovákiai magyar közösség mikrotársadalmát. 2007-ben a
terepmunka keretében húsz interjú készült a két községben élő magyarokkal és szlovákokkal.
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Az Intézet egyik kutatója Bolyai-ösztöndíj keretében „Reformátusok és magyarságtudat
Délvidéken” címmel végez kutatásokat szerbiai és horvátországi településeken. A délvidéki
reformátusok kutatása szempontjából a „kettős kisebbségi” helyzetet (pravoszláv és katolikus
vallási környezetben élnek) vizsgálták. 2007-ben szabadkai, tisza-menti, valamint bácskai
terepmunkákra került sor.

I. Szervezeti felépítés
A beszámolási évben a korábbi években kialakított munkavállalói csoportokat az újonnan
felmerülő

főbb

kutatási

programok

jellege

szerint

módosítottuk,

ugyanakkor

a

csoportbeosztás új struktúrája alapvetően nem változtatta meg az Intézet szervezeti felépítését.
Ismételten elmondható, hogy továbbra is jelentős anyagi, szakmai terhet, valamint
megoldhatatlannak látszó foglalkoztatáspolitikai kérdést ró az intézetre a fiatal kutatói
alkalmazás lejárta utáni továbbfoglalkoztatás megteremtése.
2007-ben pénzügyi forráshiány miatt nem kellett munkatárstól megválnunk.

Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének főbb szervezeti egységei:
-

Igazgatóság
- Adminisztrációs és Dokumentációs Csoport
- Judaisztikai Kutatócsoport
- Kisebbségtörténeti Munkacsoport
- Antropológiai Munkacsoport
- Szociológiai Munkacsoport
- Határon túli támogatási programok
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A létszám alakulása 2006–2007.

Megnevezés

Engedélyezett
létszám
2006.
(fő)

Engedélyezett
létszám
2007.
(fő)

Átlagos
Átlagos
állományi állományi
statisztistatisztikai
kai
létszám
létszám
2007.
2006.
(fő)
(fő)

I%

I%

Engedélyezett
nyitólétszám

25

26

104,00

21

24

114,29

Fiatal kutatói
alkalmazás

5

3

60,00

5

3

60,00

1

..

1

..

4

..

3

..

34

113,33

26

31

119,23

61,54%

74,19%

120,56

Judaisztikai
Kutatócsoport
többletalkalmazás
Teleki László Alapítványtól áthelyezettek
Összesen (fő)

30

Kutatók aránya az
összes
foglalkoztatottak
számához viszonyítva

Az Intézet közalkalmazotti állományán belüli kutatói arány 20%-os növekedését a
megszüntetett Teleki László Alapítványtól négy kutató munkatárs áthelyezése okozta. A
kollégák áthelyezésük óta bizonyították szakmai rátermettségüket. Intézetünk vezetősége
ezúton is köszönetet mond a Pénzügyi Főosztály munkatársainak az áthelyezés bonyolítása
során tanúsított együttműködésükért, amely kapcsán az Intézet költségvetésébe végleges
jelleggel beépítésre került a kollégák foglalkoztatása miatt keletkező illetményre és járulékra
jutó többlettámogatás összege.

Megnevezés
Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak
rendszeres személyi
juttatásai és
költségtérítései
Részmunkaidőben
foglalkoztatottak
rendszeres személyi
juttatásai
Állományba nem
tartozók részére
kifizetett megbízási
díjak, honoráriumok

Az átlagkereset alakulása 2005–2007.
2005. év
2006. év
2007. év

I% (2007/2006)

183.900
Ft/fő/hónap

193.454
Ft/fő/hónap

190.606
Ft/fő/hónap

98,53

143.700
Ft/fő/hónap

144.520
Ft/fő/hónap

145.200
Ft/fő/hónap

100,47

8.682 E Ft/év

6.539 E Ft/év

5.885 E Ft/év

89,99
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A felsorolt illetményeken túl a költségtérítésként kifizetett nem rendszeres juttatás összege a
2006. évihez képest 39,66%-kal növekedett, azaz 4.667 E Ft-ról 6.518 E Ft-ra nőtt. A relatíve
nagy változás oka, hogy a korábban jutalom jogcímen számfejtett illetményelemet adómentes
juttatások adásával váltottuk ki.

II. Kiemelt előirányzatok alakulása

Kiemelt kiadási előirányzatok alakulása 2006–2007.
adatok 1000 Ft-ban
Kiemelt kiadási
előirányzatok

Módosított Módosított
előirányzat előirányzat
2006.
2007.

Teljesítés
2006.

I%

Teljesítés
2007.

I%

Személyi juttatások

90.304

104.169

115,35

79.630

87.635

110,05

Járulékok

28.106

30.477

108,44

25.310

26.035

102,86

102.491

102.547

100,05

94.890

90.996

95,90

3.300

..

12.000

3.300

27,50

61.547

44.493

72,29

22.684

23.765

104,77

4.594

2.268

92,90

4.082

2.217

54,31

517

..

1.133

..

1.133

..

Dologi kiadások
Támogatásértékű
működési kiadások
Működési célú
pénzeszközátadás
Beruházás
Támogatásértékű
felhalmozási kiadás
Központi beruházás
Kölcsönök nyújtása

330

..

330

..

Előző évi előirányzat
maradvány átadása
Kiadások összesen

287.372

2.043

..

290.947

101,24

238.926

2.043

..

237.124

99,25
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Kiemelt bevételi előirányzatok alakulása 2006-2007.
adatok 1000 Ft-ban
Kiemelt bevételi
előirányzatok
Támogatás

Módosított Módosított
előirányzat előirányzat
2006.
2007.
169.829
176.444

I%

Teljesítés
2006.

Teljesítés
2007.

I%

103,90

169.829

176.444

103,90

Intézményi működési
bevételek

48.944

28.670

58,58

49.476

28.774

58,16

24.405

26.202

107,36

24.411

26.203

107,34

3.983

10.647

267,31

3.983

10.647

267,31

40.211

48.984

121,82

40.211

48.984

121,82

287.372

290.947

101,24

287.910

291.052

101,09

48.489

53.928

111,22

Támogatásértékű
működési bevételek
Előző évi előirányzat
maradvány átvétele
Előző évi előirányzatmaradvány igénybev.
Bevételek összesen
Költségvetési tartalék

III. Határon túli ösztöndíjas támogatási programok
III. 1. Domus Hungarica Ösztöndíjas Program

Intézetünk az előző évekhez hasonlóan 2007-ben is működtette a Domus Hungarica
elnevezésű, a határon túliak támogatását célzó, és az Oktatási Minisztériummal közös
finanszírozású ösztöndíjas programot. A program működésére az MTA 30.000 E Ft
támogatást nyújtott, és a program működtetése kapcsán bérelt Vásárhelyi Kollégium
szobáinak hasznosításával, az előző évekhez hasonló nagyságrendű, 4.232 E Ft saját bevételt
értünk el. A korábbi években már alkalmazott szigorú ösztöndíj kifizetési rend mindvégig
biztosította a program likviditását. A 2007. évi pénz- ill. előirányzat-maradvány nagysága
szintén az előző évekhez hasonlóan alakult, míg 2006-ban 1.435 E Ft, 2007-ben 1.416 E Ft
pénzmaradvány képződött. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt,
kifizetése 2008-ra húzódik át.
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III. 2. „Határon Túli Magyar Tudományosság” támogatási program

Intézetünk határon túli támogatási rendszere még 2005-ben bővült egy új támogatási
programmal, amely feladatot korábban az Arany János Közalapítvány látott el. E program a
határon túli tudományos szervezetek, kutatócsoportok munkáját hivatott elősegíteni pénzügyi
forrás biztosításával. A támogatási összeg konkrét kutatómunka ellátására, konferenciák,
tudományos rendezvények lebonyolítására, könyvek, egyéb kiadványok megjelentetésének
finanszírozására szolgál. 2007-ben az MTA erre a támogatási programra is –a III. 1. pontban
leírt Domus Programhoz hasonlóan– 30.000 E Ft támogatást nyújtott, amely teljes egészében
beépült az intézeti költségvetésünkbe. A támogatások kifizetése folyamatosan történik,
ugyanakkor itt meg kell említeni, hogy a pályáztatási, teljesítési, kifizetési időszakok nem
hozhatóak összhangba a költségvetési naptári évvel, amely most már évről évre jelentős
mértékben

hozzájárul

pénz-

és

előirányzat-maradványunk

alakulásához.

2007-ben

pénzmaradványunk 52,13%-át e program maradványa adta, 2006-ban ez az arány 55% volt.

IV. Főbb pályázataink

IV. 1. OTKA kutatás keretében intézetünk 2007-ben öt program alapján 8.755 E Ft bevételt
realizált. 2007-ben kettő új kutatási projekt kezdődött el („Változó nemzeti diskurzusok: az
azonosság és a különbség kunstrukciói magyar állampolgárok és kisebbségben élő magyarok
viszonyáról”, „Kisebbségi önkormányzatok a 2006-os önkormányzati választások után – a
roma, német, görög és ruszin kisebbségi autonómiák működése az átalakult viszonyok
között”). Kutatási programjaink továbbá a már korábbi években megkezdett „Etnopolitikai
modellek, választás rendszerek, kisebbségi önkormányzat”, „Magyarországi egyházak és
nemzetiségek 1920-1950” és az „Etnikai sztereotípiák a mai Magyarországon” című
témákban folytak.

IV. 2. 2007-ben tovább folytatódott a Migrációs Kutatócsoportunk FP6-os keretprogram
alapján az „EU szomszédságpolitikája, határátlépés, vízumkiadás, terrorizmus elleni harc”,
illetve az European Monitoring on Racism and Xenophobia szervezettel kötött szerződésből
adódóan az EUMC Magyarországi Nemzeti Központjának létrehozására vállalt sikertörténet.
A három FP6-os kutatás egyike, a „Designing Training Programmes and Training
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Representatives of Minority and Vulnerable Groups EuropeAid” c. program, amely az
esélyegyenlőségi politikák jobb érvényesítését célzó továbbképzések kidolgozása a bolgár
közigazgatás számára feladatot foglalja magában. A 2006 végén indult projekt 2007-ben
konferenciakötettel zárult.
A projektekre 2007-ben 17.738 E Ft bevétel folyt be, a szakmai és pénzügyi teljesítés a
kutatási szerződésekkel összhangban történik. A migrációs témájú kutatási programok 2007.
december 31-ei pénz- ill. előirányzat-maradványa 8.368 E Ft, amely teljes egészében
kötelezettségvállalással terhelt.

V. Központi beruházás
2007-ben 1.100 E Ft központi beruházási keretet kaptunk, amelyet 33 E Ft intézményi
bevételi forrással egészítettünk ki. A keretből kivétel nélkül számítás- ügyviteltechnikai
eszközállományunkat bővítettük.

VI. Intézményi beruházás
Az intézményi beruházás eredeti előirányzata 400 E Ft volt, amely az évközi módosítások
következtében 3.401 E Ft-ra módosult, és amelyet 51 E Ft híján felhasználtunk. A beruházási
előirányzatot saját bevételeinkből, illetve egyéb programjainkra biztosított működési
költségvetési támogatás átcsoportosításával képeztük.
A rendelkezésünkre álló beruházási előirányzatot a már elavulófélben lévő számítás- és
ügyviteltechnikai berendezéseink pótlására, kis részben irodabútorok vásárlására fordítottuk.

Az 51 E Ft intézményi beruházási előirányzat-maradvány terhére a 2007 decemberében
megrendelt, de csak 2008-ban szállításra kerülő számítástechnikai eszköz vásárlása fog
megtörténni.
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VII. Mérlegbeszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések
VII. 1. Befektetett eszközök alakulása
VII.1.1. A befektetett eszközök állománya a 2006. évihez képest –a korábbi évekhez hasonló
nagyságrendű– 21,46%-os csökkenést mutat. A nagyarányú csökkenés oka a befektetett
eszközökön belül gyorsan elhasználódó (évi 33%) számítástechnikai eszközök magas
részarányával, ás az utánpótlás ütemének elmaradásával magyarázható.

A befektetett eszközök állományán belül a tárgyi eszközök eszközcsoportban minimális
(100,25%) növekmény keletkezett, köszönhetően a tárgyévi intézményi és központi
beruházási pénzügyi kereteknek, ugyanakkor az immateriális javaknál 98,83%-os nettó érték
csökkenés következett be. Az immateriális javaknál tapasztalható nagymértékű csökkenés a
saját fejlesztésben elkészült „Interetnikus tudásmenedzsment” c. internetes adatbázis nullára
íródásából adódott.
2007-ben selejtezés nem történt.
A 38-as számjelű, immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása elnevezésű
költségvetési beszámolótábla a befektetett eszközök állományában bekövetkezett 2007. évi
változásokat hűen szemlélteti.

VII .2. Készletek
A „Készletek”-ként kimutatott 1.503 E Ft az intézet gondozásában megjelenő, illetve vásárolt
kiadványok 2007. december 31-ei leltár szerinti közvetlen önköltségen számított értéke
szerepel.

VII. 3. Követelések
A követelések állománya közel két és félszeresére növekedett (1.776 E Ft) az előző évhez
képest. Az intézet vevőkkel szembeni éves átlagos követelésállományával szinkronban lévő
követelésállománnyal zártunk (451 E Ft), amely több akadémiai intézettel közös használatban
lévő fénymásoló berendezés üzemeltetésével összefüggő költségek továbbszámlázása és
megrendelésre

végzett

kutatás

ellenértékének

kiszámlázása

miatt

keletkezett.

A

követelésállomány radikális növekedéséhez az adóhatósággal szemben 2007. december 31-én
fennálló 1.325 E Ft általános forgalmi adó összege járult hozzá.
Az intézetnek behajthatatlan, kétes követelése a korábbi évekhez hasonlóan nem volt.
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VII. 4. Idegen pénzeszközök
Idegen pénzeszközként a Judaisztikai Kutatócsoportunk által elnyert külföldi alapítványi
támogatás kezelésére, illetve egy kutató munkatársunk posztdoktori kutatásának ösztöndíjas
támogatására

elnyert,

a

Kereskedelmi

és

Hitelbanknál

megnyitott

devizaszámla

2007. december 31-ei magyar forintra átszámított értékét szerepeltettük. Értékvesztés
elszámolása – a számviteli politikánkban meghatározott értékhatár alatti árfolyam különbözet
miatt – nem vált szükségessé.

VII. 5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Egyéb aktív pénzügyi elszámolásként 2007. december 31-én el nem számolt elszámolásra
kiadott előleg 20 E Ft-os összegét szerepeltettük.

VII. 6. Saját tőke összege
A saját tőke összegének radikális csökkenése az előző években már kimutatott ütemben
tovább folytatódott, és egyenlege mínusz 959 E Ft-tal zárt. A jelentős tőkevesztést (negatív
saját tőke) a befektetett eszközeink állományának 21,46%-os csökkenése, és a kötelezettségek
208,62%-os növekedése indokolja.

– Befektetett eszközök állományi értéke

6.744 E Ft

– Készletek állományi értéke

1.503 E Ft

– Követelések állományi értéke

1.776 E Ft

– Kötelezettségek állományi értéke
Saját tőke értéke összesen

– 10.982 E Ft
–

959 E Ft

VII. 7. Költségvetési tartalékok
Költségvetési tartalékként a kötelezettségvállalással terhelt támogatási előirányzat-maradvány
53.928 E Ft-os összegét mutattuk ki. A tartalék összege 11,22%-kal növekedett az előző
évhez képest.

VII .8. Kötelezettségek
Kötelezettségként a 2007. december 31-én fennálló szolgáltatás igénybevétele miatti szállítók
felé történő 1.974 E Ft összegű tartozásunkat, illetve a támogatási programok el nem számolt
előlegét (9.008 E Ft) mutattuk ki. A szállítói kötelezettséget 2008 januárjában
kiegyenlítettünk.
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VII. 9. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás egyenlegeként kimutatott 16.202 E Ft a 2007. évben
kifizetett személyi juttatások 2008. évre áthúzódó ún. levonási részéből (635 E Ft), valamint
az idegen pénzeszközként kezelt számlaegyenlegből (15.567 E Ft) áll.

VIII. Ellenőrzés

2007-ben intézetünknél felügyeleti rendszerellenőrzés volt. Megállapításait az ellenőrzésről
készült jelentés tartalmazza. Adóhatósági ellenőrzés nem történt.
Belső ellenőrzés keretében a határon túli ösztöndíjas támogatási programok, illetve
munkaügyi nyilvántartások dokumentációs ellenőrzésére adtunk megbízást. Megállapításairól
a 2007. évi belső ellenőrzési jelentésünkben adtunk számot, illetve megállapításaira megtettük
a szükséges intézkedéseket.

Budapest, 2008. február 25.

Nemes Mihályné
gazdasági vezető
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