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BESZÁMOLÓ

a 2009. évi költségvetési beszámolóhoz

2010. február

Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet (továbbiakban Intézet) 2009. évi
gazdálkodását

– a bázisszemléletű költségvetési támogatás megállapítása mellett –

az

alábbiak befolyásolták jelentősen:

A 2008. február 29-ig benyújtott 2008. évre vonatkozó költségvetés adatai alapján
Intézetünkben 2009. január 1-től 16.226 E Ft került zárolásra, ún. 13. havi illetmény
megszüntetése kapcsán.
Az időközbeni tényleges adatok alapján 7.171 E Ft + járulékai összeget fizettünk ki, így
5.121 E Ft + járuléka tévesen lett támogatásunkból elvonva. A többletzárolást túlnyomó
részben a saját bevétel terhére foglalkoztatottak 13. havi illetményének tervezése (pályázatok,
EU-s programok, fiatal kutatók), illetve 2008-ban egyik munkatársunk 13 hónapra jutó
illemtényének átadása egy másik akadémiai intézetbe, majd 13. havi illetményének és
járulékainak újbóli zárolása okozta.
2009 folyamán ezt jeleztük a Pénzügyi Főosztály felé, majd ez év elején önrevíziót nyújtottuk
be a zárolás alapját képező 2008. évi intézményi költségvetésünkre, de sajnos mindezidáig a
többletként zárolt támogatás nem került visszapótlásra.

Likviditásunk megőrzéséhez hozzájárult, hogy 2009. II. félévében intézetünk két
munkatársának közös megegyezéssel, egy munkatársnak pedig felmentéssel szűnt meg a
közalkalmazotti jogviszonya, a 2009. évi eredeti előirányzat terhére egyensúlyi tartalék
jogcímen zárolt 3.670 E Ft tárgyév júliusi visszatérítése, felmentésekre, végkielégítésekre,
jubileumi jutalmak kifizetésére tekintettel utólagos elszámolási kötelezettség mellett juttatott
3.900 E Ft, valamint az év végén a fiatal kutatók foglalkoztatására tekintettel kapott
1.194 E Ft többlettámogatás.

I. Főbb kutatási feladatok a beszámolási évben
Az Intézet konzorciumi tagként, koordinátorként, kutatási részfeladatok elvégzőjeként három
FP 6-os kutatásban – Az európai szabadság és biztonság változó arcai (CHALLENGE); A
multikulturális demokrácia és a bevándorlók társadalmi tőkéje Európában. Részvétel,
szervezeti hálózatok, közpolitika lokális szinten (LOCALMULTIDEM); valamint a
Mediterrán és kelet-európai országok mint új bevándorlási célok az Európai Unióban
(IDEA) – vett részt, amelyek sikeres lezárása még a tárgyévben megtörtént.
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Ugyancsak 2009-ben került sor az intézet részvételével folyó FP 7-es, Ethnic differences in
education and diverging prospects for urban youth in an enlarged Europe.
(EDUMIGROM) és Identitások és modernitások Európában (IME) című kutatási
programok elindítására, illetve eredményes folytatására.

Ukrán és magyar történészek részvételével elkészültek a Kárpátalja 1919–2009 közötti
történetére

vonatkozó,

valamint

a

szlovák–magyar

közös

történelem

párhuzamos

feldolgozását célul kitűző tanulmánykötetek.
Tovább folyt a szomszéd országok magyar kisebbségi közösségeinek, illetve a magyarországi
kisebbségek gazdasági, kulturális elitjeinek vizsgálata.
Folytatódtak a magyarországi romák esélyegyenlőségének, két kistérségben a roma nők
munkaerő-piaci helyzetének, szakközépiskolai és szakiskolai továbbtanulási lehetőségeinek és
problémáinak vizsgálatára irányuló kutatások.

A történeti kutatások közül kiemelt figyelmet kapott a budapesti kormányzatok
magyarságpolitikájának

változásaival

foglalkozó

munka,

a

magyarországi

németek

történetéhez kapcsolódó, valamint a kisebbségi törvény megalkotásának folyamatához, illetve
változásához kapcsolódó levéltári források feltárása, feldolgozása és kötetbe szerkesztése.
Sor került a Magyarországon élő migránsokra, a harmadik állam polgárainak számára és
összetételére, területi megoszlására, szocio-demográfiai sajátosságaira és az integrációjukat
meghatározó faktorokra vonatkozó kutatás elvégzésére.

OTKA kutatás keretében Változó nemzet-diskurzusok: az azonosságról és a különbségekről
magyar állampolgárok és kisebbségben élő magyarok viszonyában címmel a kisebbségeket
támogató civilszervezetek, a csíksomlyói búcsú és a gyimesi-szoros turizmusának
magyarságképe, valamint a nemzeti radikalizmus interneten való megjelenésének
összefüggését vizsgáljuk. A program várható befejezése 2010-ben várható.

Kárpátalja 1919–2009: kultúra, politika, történelem című kutatás legfőbb célkitűzése, hogy
az adott témában szakértő ukrán és magyar történészek, politológusok és szociológusok az
eddigi kutatásokra támaszkodva egy modern szemléletű, összefoglaló monográfiát hozzanak
létre.

A kisebbségek régi és új szerveződései Romániában címet viselő kutatás 2007-ben kezdődött
az intézetben. A kutatás részeként a szövetkezeti mozgalom és a nemzetépítés 19–20. századi
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erdélyi összefüggéseit feltáró monográfia és két forráskiadvány készült a Magyar Népi
Szövetség, illetve a Ceauşescu rendszer magyarságpolitikájáról.

Az intézet judaisztikai tárgyú kutatásai egyrészt a mai magyarországi zsidósággal kapcsolatos
etnikai, vallási jelenségek vizsgálatára, másrészt a történeti hebraisztikai és filológiai feltáró,
dokumentációs munkára irányulnak.

Ebben az évben zárult le a Magyarországi zsidó temetők, és héber nyelvű felirati anyaguk
kutatásának egy pályázati ciklusa. Ennek keretében elkészült egy adatbázis és bibliográfia
(internetes közzététel), valamint a Váci zsidó temetők kötet, amely Magyarországon
mindeddig egyedülálló abban a tekintetben, hogy a két temető teljes felirati anyagát
közzéteszi.

Folytatódott a magyarországi héber és jiddis nyelvű kultúrát, irodalmat, könyvészetet számba
vevő két projekt. Egyrészt a MTA Irodalomtudományi Intézetével együttműködésben, az ő
tervezett új irodalomtörténeti összefoglalásuk részeként készülő magyarországi héber és
jiddis irodalom áttekintése. Másrészt a Kútforrások – héber és jiddis történeti források
Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez című kutatás. Utóbbiban a
megkezdett forráskiadvány sorozat újabb köteteinek előkészítése folyt.

A migrációs kutatócsoport közreműködésével valósult meg a ’LOCALMULTIDEM’ FP6-os
kutatás zárókonferenciája, Multicultural Democracy and Immigrant’s Social Capital in
European Cities címmel, Brüsszelben, 2009. január 28-29-én, valamint az IDEA nemzetközi
kutatási projekt (Mediterrán és Kelet-Európai országok mint új bevándorló célok az
Európai Unióban) zárókonferenciája Krakkóban, 2009. június 3-5-én.

Az MTA Politikai Tudományok Intézetével, Szociológiai Kutatóintézetével és Világgazdasági
Kutatóintézetével közös nemzetközi konferenciára került sor Balance of EU Membership in
the Visegrád Countries: Results and Expectations címmel Budapesten, 2009. február 5-6-án.
Ennek keretében az intézet külön szekciót szervezett csehországi, lengyelországi és szlovákiai
előadókkal a Visegrádi országok kisebbségpolitikáinak és kisebbségi jogalkotásának
áttekintésére és elemzésére.
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2009. november 27-én Bevándorlók Magyarországon címmel került megrendezésre az
intézet éves konferenciája, amelyen az azonos című kutatás eredményeiről számoltak be a
kutatók. A konferencia nagy érdeklődés mellett zajlott.

Az intézet az akadémiai társadalomtudományi intézetek közül a Néprajzi Kutatóintézettel, a
Nyelvtudományi Intézettel, a Földrajztudományi, a Politikatudományi, a Jogtudományi, a
Történettudományi, a Szociológiai Kutatóintézettel, valamint a Társadalomkutató Központtal
folytatott közös kutatómunkát.
Az intézet munkatársai ezen kívül több más egyetemi tanszék, doktori iskola munkájában is
részt vesznek. Folyamatos az együttműködésük a kisebbségi önkormányzatok intézetei közül
a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetével (Békéscsaba), valamint a Magyarországi
Horvátok Tudományos Kutatóintézetével.

A Határon túli magyar tárgyú kutatási eredmények között tartjuk számon a korábbi években
már megkezdett „DOMUS” és „Határon Túli Magyar Tudományosság” ösztöndíjas
programok működtetését.
A DOMUS program működésére az MTA 30.000 E Ft támogatást nyújtott, a program
működtetése kapcsán bérelt Vásárhelyi Kollégium szobáinak hasznosításával pedig 3.825 E Ft
saját bevételt értünk el. A korábbi években már alkalmazott szigorú ösztöndíj kifizetési rend
mindvégig biztosította a program likviditását. A 2008. évi pénz- ill. előirányzat-maradvány
nagysága 2008-ban 3.272 E Ft, 2009-ben 2.121 E Ft pénzmaradvány képződött. A maradvány
teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, kifizetése 2010-re húzódik át.

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. 2009-ben az MTA erre a támogatási programra is, a DOMUS
Programhoz hasonlóan 30.000 E Ft támogatást nyújtott, amely teljes egészében beépült az
intézeti költségvetésünkbe. A támogatások kifizetése folyamatosan történik, ugyanakkor meg
kell említeni, hogy a pályáztatási, teljesítési, kifizetési időszakok nem mindig hozhatóak
összhangba a költségvetési naptári évvel, amely most már évről évre jelentős mértékben
hozzájárul pénz- és előirányzat-maradványunk alakulásához. 2009-ben ugyan sikerült
felzárkóztatni a program kuratóriuma által jóváhagyott ösztöndíj, illetve támogatások
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kifizetését az előző évekhez képest, de pénz- és előirányzat-maradványunk 40,68%-át ez
évben is e program maradványa adta, 2008-ben ez az arány 47,13% volt.
2009-ben megkezdtük egy internetes online pályázási nyilvántartó rendszer kifejlesztését,
bevezetését is, amely fejlesztés 2010-ben zárult le.
Az intézet kutatói közösségének egy munkatársa az év folyamán PhD fokozatot szerzett, két
munkatárs pedig az egyetemi habilitációs eljárást teljesítette sikerrel.

II. Intézményi beruházás
E beszámoló első részében leírt gazdálkodási nehézségek ez évben sem tették lehetővé az
elavult informatikai hálózatunk és gépparkunk korszerűsítését. Az intézményi beruházás
eredeti előirányzata 1.000 E Ft volt, amely az évközi módosítások következtében, saját
bevétel terhére képezve 2.063 E Ft-ra módosult.
A beruházási keretet 91%-ban felhasználtunk. A rendelkezésünkre álló beruházási
előirányzatot a már elavulófélben lévő számítás- és ügyviteltechnikai berendezéseink
pótlására, kis részben irodabútorok vásárlására fordítottuk.
Az 176 E Ft intézményi beruházási előirányzat-maradvány terhére a 2009 decemberében
megrendelt, de csak 2010-ben szállításra kerülő számítástechnikai eszköz vásárlása fog
megtörténni.

III. Szervezeti felépítés
2009. július 1-től intézetünknek új igazgatója van, Dr. Tóth Ágnes. A korábbi igazgató,
Dr. Szarka László, a továbbiakban részmunkaidős tudományos tanácsadóként dolgozik az
intézetben. 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.

A költségvetési szervek jogállásról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, valamint
az MTA Elnökének döntése értelmében módosult intézetünk alapító okirata. 2009. július 1-ei
hatállyal besorolásunk közszolgáltató költségvetési szerv lett, Az Intézet 2010. január 1-ei
hatállyal önállóan működő közszolgáltató költségvetési szerv, jogi személy, elsősorban
szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási,
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teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. Az Intézet pénzügyi-gazdasági feladatait az
MTA Társadalomkutató Központ látja el.

Mint már az I. részben említésre került, az intézet kutatói közösségének egy munkatársa az év
folyamán PhD fokozatot szerzett, két munkatárs pedig az egyetemi habilitációs eljárást
teljesítette sikerrel.

2009. II. félévben három kutató besorolású munkatársunk közalkalmazotti jogviszonya szűnt
meg, forráshiány miatt minden bizonnyal nem lesz lehetőség mindhárom státusz betöltésére.

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

Igazgatóság
-

Adminisztrációs és Dokumentációs Csoport

-

Történeti, jogi és politológiai Kutatócsoport

-

Antropológiai Kutatócsoport

-

Szociológiai Kutatócsoport

-

Judaisztikai Kutatócsoport

-

Határon túli támogatási programok (DOMUS, HTMT)

A létszám alakulása 2008–2009.

Megnevezés

Engedélyezett
létszám
2008.
(fő)

Engedélyezett
létszám
2009.
(fő)

I%

Átlagos
Átlagos
állományi állományi
statisztistatisztikai
kai
létszám
létszám
2009.
2008.
(fő)
(fő)

I%

Engedélyezett
nyitólétszám

30

30

100,00

28

30

107,14

Fiatal kutatói
alkalmazás

3

3

100,00

3

3

100,00

Összesen (fő)

33

33

100,00

31

33

106,45

76,25%

73,73%

95,38

Kutatók aránya az
összes foglalkoztatottak
számához viszonyítva
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Az átlagkeresetek alakulása 2007–2009.
Megnevezés
Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak
rendszeres személyi
juttatásai és
költségtérítései
Részmunkaidőben
foglalkoztatottak
rendszeres személyi
juttatásai
Állományba nem
tartozók részére
kifizetett megbízási
díjak, honoráriumok

2007. év

2008. év

2009. év

I% (2009/2008)

190.606
Ft/fő/hónap

238.286
Ft/fő/hónap

241.487
Ft/fő/hónap

101,34

145.200
Ft/fő/hónap

162.167
Ft/fő/hónap

142.006
Ft/fő/hónap

87,57

5.885 E Ft/év

7.962 E Ft/év

13.408 E Ft/év

168,40

2009-ban egy főre jutó havi átlagkeresetek 6,76%-kal csökkentek az előző évihez képest,
ugyanakkor az állományba nem tartozók részére kifizetett megbízási díjak, honoráriumok
értéke 68,40%-kal emelkedett.
A foglalkoztatott közalkalmazottak illetménycsökkenését részben a 13. havi illetmény
megvonása, részben a korábbi években megkezdett, majd 2009 folyamán befejezett FP-6-os
program terhére foglalkoztatott kutatók kiemelt mértékű illetménye magyarázza.
Az állományba nem tartozók részére kifizetett illetmények ugrásszerű növekedését szintén
pályázati források, európai uniós programok terhére számfejtett megbízási díjak,
honoráriumok kifizetése indokolja.

IV. Kiemelt előirányzatok alakulása

Kiemelt kiadási előirányzatok alakulása 2008–2009.
adatok 1000 Ft-ban
Kiemelt kiadási
előirányzatok
Személyi juttatások

Módosított Módosított
előirányzat előirányzat
2008.
2009.

I%

Teljesítés
2008.

Teljesítés
2009.

I%

116.334

111.740

96,05

96.823

101.831

105,17

Járulékok

36.393

32.992

90,65

29.179

28.935

99,16

Dologi kiadások

90.748

103.582

114,14

81.565

86.155

105,63

2.600

2.600

100,00

2.600

2.600

100,00

Támogatásértékű
működési kiadások
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Kiemelt kiadási
előirányzatok

Módosított Módosított
előirányzat előirányzat
2008.
2009.

Teljesítés
2008.

I%

Teljesítés
2009.

I%

Működési célú
pénzeszközátadás
Beruházás

42.728

33.056

77,36

34.193

26.244

76,75

3.951

2.063

52,21

3.395

1.887

55,58

542

351

64,76

542

351

64,76

293.296

286.384

97,64

248.297

248.003

99,88

Előző évi előirányzat
maradvány átadása
Kiadások összesen

Kiemelt bevételi előirányzatok alakulása 2008–2009.
adatok 1000 Ft-ban
Kiemelt bevételi
előirányzatok
Támogatás

Módosított Módosított
előirányzat előirányzat
2008.
2009.
185.483
178.128

Teljesítés
2008.

I%

Teljesítés
2009.

I%

96,03

185.483

178.128

96,03

125,31

47.078

62.969

133,75

..

1.000

Intézményi működési
bevételek

49.750

62.341

Intézményi
felhalmozási bevételek

1.000

..

Előző évi előirányzat
maradvány átvétele

3.135

3.588

114,45

3.135

3.588

114,45

53.928

42.327

78,49

53.928

42.327

78,49

293.296

286.384

97,64

290.624

287.012

98,76

42.327

39.009

92,16

Előző évi előirányzatmaradvány igénybev.
Bevételek összesen

Költségvetési tartalék
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V. A költségvetési beszámolóhoz , mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Az intézeti számviteli politika kialakításánál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a
költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét
szabályozó, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet, az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.), Korm. rendelet, illetve módosított
217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet, valamint a felügyeleti szerv által kiadott iránymutatások
kerültek figyelembe vételre.
Az Intézet vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel
rendszerében pénzforgalmi szemléletű nyilvántartást vezetünk, és naptári évre készült
költségvetés alapján számolunk el.

Eszközök
V. 1. Befektetett eszközök

A mérlegben a befektetett eszközök nettó értéken (bekerülési érték – elszámolt
értékcsökkenés) szerepelnek. Az eszközök bekerülési értéke azokban az esetekben, amikor
általános forgalmi adó levonási jogunkkal nem tudtunk élni, tartalmazza az előzetesen
felszámított áfa összegét.

Az értékcsökkenést a saját tőkével szemben, használati idővel arányosan, általánosságban
negyedévenként számoltuk el. A kisértékű tárgyi eszközök esetében az értékcsökkenés
elszámolása használatbavételkor, egyösszegben történt.

2009-ben nem volt többletként talált, illetve leltárhiány megállapításához kapcsolódó
könyvelési tétel. Nem került sor értékhelyesbítés, és terven felüli értékcsökkenés
elszámolására sem.
2009-ben az Intézet vállalkozási tevékenységet nem végzett, ezért az értékcsökkenés összege
teljes egészében az alaptevékenység terhére került elszámolásra.

A befektetett eszközök állományi értéke, a korábbi évek csökkenő tendenciájával
megegyezően, 23,22%-kal csökkent. A használhatósági fok már szinte kritikus mértékűre
csökkent, míg 2008-ban 19% volt, 2009-ben 14% lett.

A csökkenés oka a befektetett
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eszközökön belül gyorsan elhasználódó (évi 33%) számítástechnikai eszközök magas
részarányával, és az utánpótlás ütemének elmaradásával magyarázható.

A befektetett eszközök állományán belül az immateriális javaknál 10,07%-os nettó érték
növekedés következett be, amely a tárgyévi számítógép beszerzés kapcsán az operációs
rendszer használatával összefüggő vagyoni értékű jog vásárlásából keletkezett.
A 2009. évi 1.000 E Ft eredeti beruházási előirányzatot saját bevétel terhére 2.063 E Ft-ra
emeltük, amelyből főként számítástechnikai berendezéseket vásároltunk.

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 2009. évi
változásokat hűen szemlélteti.
2009-ben selejtezés nem történt.

V. 2. Készletek
A „Készletek”-ként kimutatott 1.313 E Ft, az intézet gondozásában megjelenő, illetve vásárolt
kiadványok 2009. december 31-ei leltár szerinti közvetlen önköltsége szerint számított
értékkel egyezik meg.

V. 3. Követelések
A követelések állománya ismét a korábbi években már megszokott nagyságrendhez alakult,
mindösszesen 224 E Ft-ot tett ki, amely a DOMUS program működtetése kapcsán felmerült
kollégiumi szálláshely szolgáltatásból adódott.
Az intézetnek behajthatatlan, kétes követelése a korábbi évekhez hasonlóan nem volt.

V. 4. Idegen pénzeszközök
Idegen pénzeszközként a Judaisztikai és Történeti, jogi és politológiai Kutatócsoportunk által
elnyert külföldi alapítványi támogatás kezelésére, illetve egy kutató munkatársunk
posztdoktori kutatásának ösztöndíjas támogatására elnyert, a Kereskedelmi és Hitelbanknál
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megnyitott devizaszámla 2009. december 31-ei magyar forintra átszámított értékét
szerepeltettük.
Értékvesztés elszámolása

– a számviteli politikánkban meghatározott értékhatár alatti

árfolyam különbözet miatt – nem vált szükségessé.

V. 5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Egyéb aktív pénzügyi elszámolásként 2009. december 31-én egy közalkalmazotti
jogviszonyát 2010. januárban megszüntető munkavállaló részére 2009 decemberében
kifizetett nettó illetmény 94 E Ft-os összegét szerepeltettük.

Források
V. 6. Saját tőke összege
A saját tőke összegének 2008. évi radikális csökkenését követően 2009-ben megkezdődött a
kiegyenlítődési folyamat, a saját tőke egyenlege ugyan még mindig negatív előjelet mutat, de
ugyanakkor 8.563 E Ft-tal növekedett. A korábbi évek tőkevesztésének kiegyenlítődését
főként a kötelezettségek 47%-os csökkenése indokol, amelyet pedig a támogatási programok
elszámolási előlege tesz ki.

Saját tőke alakulása 2008-2009.
Saját tőke elemei
Befektetett eszközök
állományi értéke
Készletek állományi
értéke
Követelések
állományi értéke
Kötelezettségek
állományi értéke
Saját tőke értéke
összesen

2008. év

2009. év

I% (2009/2008)

6.814 E Ft

5.232 E Ft

76,78%

1.720 E Ft

1.313 E Ft

76,34%

109 E Ft

224 E Ft

205,50%

-18.377 E Ft

-7.920 E Ft

43,10%

- 9.714 E Ft

- 1.151 E Ft

11,85%
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V. 7. Költségvetési tartalékok
2009. évi költségvetési tartalékként a kötelezettségvállalással terhelt támogatási előirányzatmaradvány 39.009 E Ft összegét mutattuk ki. A tartalék összege 7,84%-kal csökkent az előző
évhez képest.

V. 8. Kötelezettségek
Kötelezettségként a 2009. december 31-én fennálló szolgáltatás igénybevétele miatti szállítók
felé történő 62 E Ft összegű tartozásunkat, illetve a támogatási programok el nem számolt
előlegét (7.858 E Ft) mutattuk ki. A szállítói kötelezettséget 2010 januárjában
kiegyenlítettünk.

V. 9. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás egyenlegeként kimutatott 26.178 E Ft a 2009. évben
kifizetett személyi juttatások 2010. évre áthúzódó ún. levonási részéből (788 Ft), valamint az
idegen pénzeszközként kezelt számlaegyenlegből (25.390 E Ft) áll.

VI. Ellenőrzés
Az Intézet elsőszámú vezetőjének személye 2009-ben erősítette a folyamatba épített és
utólagos vezetői ellenőrzést. Adóhatósági ellenőrzés nem történt.
Belső ellenőrzés keretében a 2008. III. negyedévi időszak szerződéseinek, számláinak,
munkaügyi számfejtéseinek, egyéb gazdasági esemény tartalmú bizonylatainak tételes
ellenőrzésére, illetve a bizonylati rend és fegyelem betartásának ellenőrzésére adtunk
megbízást. Az ellenőrzés megállapításairól a 2009-re vonatkozó belső ellenőrzési
jelentésünkben adtunk számot, illetve megállapításaira megtettük a szükséges intézkedéseket.

Budapest, 2010. február 24.

Nemes Mihályné
gazdasági vezető
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