
 

Tájékoztató 

a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Gazdasági Szervezetének működéséről,  

főbb gazdálkodási szabályokról 

 

I. Szervezeti felépítés 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Kutatóközpont Gazdasági Szervezete 

a következő egységekből áll: 

 

 Gazdasági vezető: 1 fő 

Főbb feladatai: Az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben 

foglaltak ellátása, úgymint a Kutatóközpont eredményes és gazdaságos működtetéséhez 

szükséges gazdálkodási feltételek meghatározása, az ehhez szükséges intézkedések megtétele, 

a Gazdasági Szervezet irányítása, működtetése, beszámoltatási, előirányzat-gazdálkodási, 

vagyongazdálkodási, munkaügyi- és illetmény-számfejtési, adóbevallási- és elszámolási, 

költségvetési gazdálkodási, adatszolgáltatási, pénzkezelési, ellenőrzési feladatok ellátása.     

 

 Főkönyvi könyvelők: 3 fő (amely tartalmaz 1 fő leltárfelelős-készletgazdálkodót is) 

Főbb feladataik: a Kutatóközpont főkönyvi és analitikus könyvelési, nyilvántartási 

feladatainak ellátása, költségvetési beszámolók, adóbevallások, statisztikák elkészítése, 

adatszolgáltatások ellátása, intézeti és kincstári könyvelés egyezőségének biztosítása, 

leltárfelelősi, leltározási, készletgazdálkodási feladatok elvégzése. 

 

 Bér- és munkaügyi csoport: 4 fő 

Főbb feladataik: a Kutatóközpontban jelentkező munkaügyi feladatok ellátása, 

közalkalmazotti nyilvántartás vezetése, foglalkoztatással kapcsolatos adóbevallások 

elkészítése, jelenléti ívek ellenőrzése, munkaerő-áramlással kapcsolatos adminisztrációs 

szerződések, megállapodások elkészítése, illetményszámfejtés. 

 

 Pénzügyi előadók: 3 fő  

Főbb feladataik: szerződéskötéssel, számla- és kötelezettség nyilvántartásával, 

pénzkezeléssel, folyószámlakezeléssel, számlázással, követeléskezeléssel kapcsolatos 

feladatok ellátása, pályázatok nyilvántartása, nyomon követése, adatszolgáltatások ellátása. 
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 Pályázati előadók: 2,5 fő  

Főbb feladataik: pályázati pénzügyi elszámolások, beszámolók elkészítése, mindezek 

határidőre történő megküldése, pályázati témavezetőkkel történő folyamatos kapcsolattartás.    

 

 Ügyintéző-asszisztens: 1 fő 

Főbb feladatai: titkársági, bizonylatáramlási, adatszolgáltatási, nyilvántartási feladatok 

ellátása, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetése.  

 

A Gazdasági Szervezet az MTA vári épületegyüttesében, a megszokott helyen, az ún. 

Szerecsen udvarból nyíló épületrészben található, 2012. szeptember 4-től a kollégák 

kényelmesebb kiszolgálását elősegítendően újszerű, jelen tájékoztató 1. számú melléklete 

szerinti elhelyezkedési rendben.   

 

II. Munkarend 

A Gazdasági Szervezet munkaideje   – megegyezően a Kutatóközpont általános 

munkarendben foglalkoztatott közalkalmazottjaival –    munkanapokon 8
00

 órától 16
30

 óráig 

tart. Az előbbiekben felsorolt feladatok ellátásának biztosítása céljából szükségszerű a 

munkatársi ügyintézési idő bevezetése, amelynek rendje a következő: 

 

Általános ügyintézési idő: 

Munkanapokon 10
00

 órától 12
30

 óráig, valamint 14
00

 órától 15
30

 óráig 

(pályázati referensek esetében az ügyintézési idő az általánostól eltérhet) 

 

III. Készpénzkezelés, pénztári órák 

Az ügyintézési idő bevezetésével egyidejűleg pénztári órákat vezetünk be. 

 

Pénztári órák: 

Kedd   10
00

 órától 12
30

 óráig, valamint 13
30

 órától 15
00

 óráig 

Péntek  10
00

 órától 13
30

 óráig 

(sürgős esetben gazdasági vezetői engedéllyel az ügyintézési idő az általánostól eltérhet) 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36-38. §-aiban foglalt előírások 

betartása végett a készpénzkezelés során a kifizetések rendje két ütemben történik. 
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I. ütem:  számlák, bizonylatok leadása (leadást követően a pénztáros gondoskodik a 

kifizetéssel kapcsolatos engedélyezés ellátásáról)  

II. ütem:  kifizetés 

Készpénz befizetése együtemben történik.  

 

 

Elszámolásra kiadott előleg kifizetésének rendje 

Készpénz előlegkénti kiadását a gazdasági vezető jogosult engedélyezni, az előlegre jogosult 

nevére szóló intézetvezetői engedély, illetve felhatalmazás birtokában. Előleg kiadása szintén 

egy ütemben történik. 

   

A készpénzforgalom csökkentése céljából kincstári bankkártyák használatát vezetjük be.  

30 főt, illetve ez alatti közalkalmazottat foglalkoztató intézetek esetében 1 darab, 31 főt, 

illetve e fölötti közalkalmazottat foglalkoztató intézetek esetében 2 darab kincstári 

mágneskártya kerül kiadásra. A használat szabályait a bevezetést követően a Kutatóközpont 

Pénzkezelési szabályzata tartalmazni fogja.  

 

 

IV. A gazdálkodás rendjének főbb szabályai 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36-38. §-okban foglalt előírásai szerint 

mind a költségvetési kiadások, mind a bevételek esetében előzetes kötelezettségvállalás, 

szerződéskötés, pénzügyi ellenjegyzés szükséges. A Kutatóközpont Gazdálkodási szabályzata 

szerint kötelezettségvállalásra a Kutatóközpont elsőszámú vezetője, szerződéskötésre szintén 

a Kutatóközpont elsőszámú vezetője, valamint az érintett igazgató, pályázatok esetében a 

témavezető, pénzügyi ellenjegyzésre a Kutatóközpont gazdasági vezetője, illetve az általunk 

írásban felruházott személyek jogosultak. Előzetes kötelezettségvállalást követően, a szakmai 

teljesítés igazolására az érintett szervezeti egység vezetője, illetve az általa írásban felruházott 

személy jogosult. Érvényes szerződés, teljesítésigazolást követően kerül sor a kifizetés előtti 

utalványozásra és ellenjegyzésre. Utalványozásra a Kutatóközpont elsőszámú vezetője, 

ellenjegyzésre a Kutatóközpont gazdasági vezetője, illetve az általunk írásban felruházott 

személyek jogosultak.    
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A szerződéskötés rendje 

A Kutatóközpontban használatos szerződésmintákat és kitöltési útmutatóikat  

2012. szeptember 30-ig megküldjük az intézeti titkárságok részére. Vállalkozási szerződések 

esetében a vállalkozó(k) által biztosított szerződések is elfogadhatóak. 100 ezer forint  

(áfa-val) szolgáltatási, illetve beszerzési ellenérték felett a szerződéskötés kötelező.  

500 ezer forint (áfa-val) feletti szolgáltatási, illetve beszerzési ellenérték felett szerződéskötés 

előtt három darab előzetes árajánlat szükséges. Egyedi feladatellátás esetében az árajánlatok  

beszerzési kötelezettsége alól a szakmai vezető indokolása ad mentesítést. Termékbeszerzés 

esetében a szerződést árajánlat, megrendelés és visszaigazolt megrendelés együttes megléte is  

 

 

helyettesítheti.  

Szolgáltatás, termékbeszerzés esetében 8 millió forint + áfa, építési-felújítási beruházás 

esetében 15 millió forint + áfa ellenérték felett közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező. A 

közbeszerzés alá eső igényeket a gazdasági vezetővel minden esetben előzetesen egyeztetni 

kell.  

Szerződéskötéskor törekedni kell az elvégzendő feladat részletes, mindenre kiterjedő 

leírására, valamint minimum 15 naptári napos fizetési határidőben kell megállapodni.  

E határnap alatti szerződések nem kerülnek ellenjegyzésre. A kifizetés menetét gyorsíthatja, 

ha a kifizetési bizonylaton, számlán, a Gazdasági Szervezet részére történő leadásakor már 

szerepel a szakmai teljesítésigazolás.      

 

Pályázatkezelés 

A Gazdasági Szervezet jelenleg 155 darab pályázatot, pénzügyi és szakmai elszámolási 

kötelezettséget kezel.  A nagyszámú pályázat sikeres bonyolításának elengedhetetlen feltétele 

a pályázati témavezetők és pályázati előadók együttműködése. A pályázati témavezetőknek – 

a szakmai teljesítésen felül –   kötelességük pályázatuk pénzügyi adatainak folyamatos 

nyomon követése, a kifizetési bizonylatok határidőre történő eljuttatása. A pénzügyi 

elszámolások határidőre történő elkészítésének biztosítéka a témavezetők és pályázati előadók 

közös munkája, illetve a témavezetők határidőkre vonatkozó előzetes jelzése a pályázati 

referensek részére. 

Önrészt igénylő pályázatok esetében a Kutatóközpont elsőszámú vezetőjével, mint 

kötelezettségvállalásra jogosulttal, a gazdasági vezetővel, mint pénzügyi ellenjegyzésre 

jogosulttal, illetve az általuk felruházott személyekkel előzetesen egyeztetni kell. 
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V. Egyéb 

A Gazdasági Szervezet munkatársainak elektronikus levelezési címei, telefonszámai 

megváltoztak, az új elérhetőségi adatokat jelen tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza. 

Az ügyintézési idő és pénztári órák bevezetésre 2012. október 1-től kerül sor.  

 

Budapest, 2012. szeptember 21. 

 

                         Nemes Mihályné Zsigmondi Erzsébet 

                                                       megbízott gazdasági vezető 


