
Költségvetési alapokmány 

 
 

 
 
1.) Fejezet száma és megnevezése: 

 
Fejezet száma: XXXIII. 
Fejezet megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 
 
2.) Költségvetési szerv: 

 
a.) Azonosító adatai: 
 

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 598251 
Megnevezése: MTA Izotópkutató Intézet 
Székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 
Szakágazati besorolás:721900 
Alapító okirat száma, kelte: F-249/25/2008. május 15. 
 
b.) Szervezeti felépítése: 
 
A szervezeti egység vezetője az igazgató, aki ellenőrzési, utalványozási, bérgazdálkodási, és a 
szakmai területeken a munkáltatói jogokat gyakorolja. A gazdasági – és ellátási osztály dolgozói 
felett a munkáltatói jogokat a gazdasági igazgatóhelyettes gyakorolja.   Az osztályok élén 
osztályvezetők állnak. 
 
 
Szervezeti egységek megnevezése: 
 
 A MTA Izotópkutató Intézet kutatással foglalkozó szervezeti egységei a következők: 
 

• 7.11 Felületkémiai katalizátorkutató osztály  18 fő 
• 7.21 Katalízis és nyomjelzéstechnikai osztály   4 fő 
• 7.31 Nukleáris kutatások osztálya     9 fő 
• 7.51 Sugárhatáskémiai osztály     8 fő 
• 7.71 Sugárbiztonsági osztály    23 fő 
 
Nem tudományos, funkcionális szervezeti egységek: 
 
• 7.94 Gazdasági Osztály      8 fő 
• 7.81 Ellátási Osztály     17 fő 
• 7.92 Igazgatóság       4 fő 
• 7.93 Könyvtár        1 fő 

Összesen:  92 fő 



 
- 2 - 

 
 
 c.) Szervezeti kapcsolódásai: 

 
- A kutatóintézet önálló jogi személy, részére jóváhagyott költségvetési előirányzatok felett teljes 
 jogkörét tekintve önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó köztestületi költségvetési szerv. 
 
 
d.) Tevékenységi köre: 
 
- A Magyar Tudományos Akadémia, mint alapító, az MTA 2005. május 3.-i közgyűlésének 
határozatával a MTA Izotópkutató Intézet alapító okiratát az államháztartásról szóló – többször 
módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 88. §-a és 89. §-ának (1) bekezdésében foglaltak 
alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – adta ki. 
 
Közfeladatként ellátandó alaptevékenység: 
 

- nemzetközi színvonalú tudományos kutatások folytatása ionizáló sugárzások ( γ- és 
elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásának, az izotóp- rekaciókinetika és a 
heterogén katalízis területén, 

- graduális és posztgraduális képzés, 
- szakmai-tudományos tanácsadás és speciális mérési feladatok ellátása hatóságok és más 

szervezetek számára. 
 

Az Intézet alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a TEÁOR, 08 
szerint: 
 

 71.12  Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 72.19  Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
 85.41   Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 

85.42   Felsőfokú oktatás 
85.59    Máshova nem sorolt egyéb oktatás 

 
 

 Vállalkozási tevékenység: 
 

- gazdasági társaságok és egyéb intézmények számára kísérleti fejlesztési feladatok 
ellátása, 

- részvétel a kutató intézet tevékenységi köréhez tartozó gazdasági társaságok 
működtetésében  

- speciális mérőberendezéseket, illetve szaktudományos jártasságot igénylő mérési és 
szakértői szolgáltatások végzése, 

- szakmai szolgáltató tevékenység hatóságok számára. 
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Az Intézet vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása a 
TEÁOR, 08 szerint: 
  

26.51 Mérőműszergyártás 
62.01 Számítógépes programozás 
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés  
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
  

 

 

Részvétel gazdasági társaságban: 
 

- Izinta Kft.       83,69 % tulajdonhányad 
- Izotóp Intézet Kft.      30,38 % tulajdonhányad 
- KFKI Üzemeltető Kft.      16,67% tulajdonhányad 

  
 
e.) A költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján: 

 
 

Kiadási előirányzat:       628.606 EFt   
 Saját bevételi előirányzat:     333.702 EFt 

Költségvetési támogatási előirányzat:    294.904 EFt 
 
Január 1-jei engedélyezett  létszám :     92 fő   
 

 
 
Készült a 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben foglaltak alapján . 
 
 
 
Budapest, 2009. február 03. 
 
 
 
 
…………………………       ………………………. 
   Wojnárovits László              Izsák András 
         igazgató            igazgatóhelyettes 


