






































































































































Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete 

 
 

A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, az érvényesítés és a szakmai teljesítés igazolásának rendje  
 

Tárgykör 
 

Kötelezettség-
vállaló 

Ellenjegyző Teljesítést igazoló Érvényesítő Utalványozó 

Rendszeres személyi juttatások (alkalmazások, 
alkalmazási okiratok módosítása) 

főigazgató 
 
 
 

gazdasági vezető 
 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
 

gazdasági ügyintéző főigazgató 
 

Nem rendszeres személyi juttatások* 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
 
 

gazdasági vezető 
 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
osztályvezető 

pályázataiban a kutatásvezető 

gazdasági ügyintéző főigazgató 
 

Külső személyi juttatások értékhatárra tekintet nélkül 

 megbízási díjak 

 egyéb 

főigazgató 
 
  
 
 

gazdasági vezető 
 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
osztályvezető 

pályázataiban a kutatásvezető 

gazdasági ügyintéző főigazgató 
 

Külső személyi juttatások (megbízási díjak, egyéb) 
meghatározott értékhatárig* 

 
főigazgató 

 
 intézet igazgatója 

 
 

gazdasági vezető 
 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
osztályvezető 

pályázataiban a kutatásvezető 

gazdasági ügyintéző főigazgató 
 

Beruházások* 

 költségvetési támogatás terhére (ideértve az egyéb 
központi beruházásokat) 

 kutatási témák terhére 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
 
 

gazdasági vezető 
 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
osztályvezető 

pályázataiban a kutatásvezető 

gazdasági ügyintéző főigazgató 
 

Felújítások* 

 költségvetési támogatás terhére 

 kutatási témák terhére 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
 
 

gazdasági vezető 
 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
osztályvezető 

pályázataiban a kutatásvezető 

gazdasági ügyintéző főigazgató 
 

Dologi kiadások forrásra és értékhatárra tekintet nélkül 
 

főigazgató 
 
 
 
 

gazdasági vezető 
 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
osztályvezető 

pályázataiban a kutatásvezető 

gazdasági ügyintéző főigazgató 
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Dologi kiadások forrás és értékhatár megjelölésével 

meghatározott értékhatárig* 

 
főigazgató 

 
 intézet igazgatója 

 
 

gazdasági vezető 
 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
osztályvezető 

pályázataiban a kutatásvezető 

gazdasági ügyintéző főigazgató 
 

Pénzeszköz-átadások 

 témánkénti megbontás 
 

 
 

főigazgató 
 
 
 

gazdasági vezető 
 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
osztályvezető 

pályázataiban a kutatásvezető 

gazdasági ügyintéző főigazgató 
 

Bevételek beszedése* 
 

főigazgató 
 

 intézet igazgatója 
 
 

gazdasági vezető 
 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
osztályvezető 

pályázataiban a kutatásvezető 

gazdasági ügyintéző főigazgató 
 

Tartalék igénybevétele 

 előirányzat-maradvány 

 vállalkozási eredmény igénybevétele 

 
főigazgató 

 
 
 
 

gazdasági vezető 
 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
osztályvezető 

pályázataiban a kutatásvezető 

gazdasági ügyintéző főigazgató 
 

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása 
 

főigazgató 
 
 
 
 

gazdasági vezető 
 
 
 
 

főigazgató 
 

intézet igazgatója 
osztályvezető 

pályázataiban a kutatásvezető 

gazdasági ügyintéző főigazgató 
 

 
MEGJEGYZÉSEK: 
*Az intézet igazgatója a jelen mellékletben, valamint a gazdálkodási szabályzatban rögzítettek alapján a gazdasági vezető ellenjegyzésével évi 5 millió Ft összeghatárig (valamennyi 
kötelezettségvállalási tárgykört összeszámítva) önálló kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek, amelynek mértéke ügyletenként nem haladhatja meg az 1 millió Ft-ot. 
 
Fentiek mellett a hatáskörök jogosultjának akadályoztatása esetén a szervezeti és működési szabályzat, illetve az akadályozott személy munkaköri leírása szerinti helyettesítési rend 
alapján gyakorolhatók a jogkörök. 
 
A kötelezettségvállalás ellenjegyzője minden esetben a gazdasági vezető. 

Főszabály szerint az utalványozásra a főigazgató jogosult. Írásbeli felhatalmazásával ezt a jogkörét a Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak szerint átruházhatja. 






