SZENT ISTVÁN EGYETEM
KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2008

1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium
2. Költségvetési szerv
a.) azonosító adatai
- törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761
- megnevezése: Szent István Egyetem
- székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
- szakágazati besorolása: 854200, felsőfokú oktatás
- alapító okirat száma, kelte: 15237-27/2006. ( 2006. június 30.)
b.) szervezet felépítése
szervezeti egységek megnevezése, létszáma:
- Állatorvos-tudományi Kar
- Ybl Miklós Építéstudományi Kar
- Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
- Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
- Gépészmérnöki Kar
- Alkalmazott Bölcsészettudományi Kar
- Nem kari jogállású szervezeti egység
- Összegyetemi irányítási feladatok
Mindösszesen:
2008-ban szétosztás alatt
Összes engedélyezett létszám:

449
194
323
284
148
185
249
81
1913
50
1963

c.) szervezeti kapcsolódásai: részjogkörű és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv nincsen
d.) tevékenységi köre
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

2002. évi XCV. Törvény

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról

2002. évi LXII. Törvény

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről

2003. évi CXVI. Törvény

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről
és az államháztartás hároméves kereteiről

2005. évi CLIII. Törvény

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről

2006. évi CXXVII. Törvény

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

2007. évi CLXIX. Törvény

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről

1993. évi LXXX. Törvény

A felsőoktatásról

2005.évi CXXXIX. Törvény

A felsőoktatásról

1993. évi LXXIX. Törvény

A közoktatásról

2001. évi CI törvény

A felnőttképzésről

1992. évi XXXVIII. Törvény Az államháztartásról
2000. évi C. Törvény

A számvitelről

2003. évi XXIV. Törvény

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével
és
ellenőrzésének
bővítésével
összefüggő egyes törvények módosításáról

2001. évi LI. Törvény

A szakképzési hozzájárulásról és a képzési
rendszer fejlesztésének támogatásáról

1992. évi XXXIII. Törvény

A közalkalmazottak jogállásáról

1992. évi XXII. Törvény

A munka törvénykönyvéről

217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet (többször módosított)
Az államháztartás működési rendjéről
249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet
Az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
(többször módosított)
51/2001. (IV.03.) Kormány rendelet
A doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről
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51/2002. (III.26.) Kormány rendelet
Az egyetemi és főiskolai hallgatók által fizetendő
díjakról és térítésekről, valamint a részükre
nyújtható egyes támogatásokról
77/2002. (IV.13.) Kormány rendelet
A felsőoktatási alapképzési szakok képesítési
követelményeinek kreditrendszerű képzéshez
illeszkedő kiegészítéséről
15/2003. (II.19.) Kormány rendelet
A felnőttképzési normatív támogatás részletes
szabályairól
105/2003. (VII.18.) Kormány rendelet
Az államháztartási szervek és a közvállalkozások
közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról,
valamint az egyes vállalkozásokon belüli
pénzügyi átláthatóságról
193/2003. (XI.26). Kormány rendelet
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről
8/2005. (I. 19.) Kormány rendelet
A felsőoktatási intézmények képzési és
fenntartási
normatíva
alapján
történő
finanszírozásáról
52/2006. (III. 14.) Kormány rendelet
A felsőoktatási intézmények képzési és
fenntartási
normatíva
alapján
történő
finanszírozásáról szóló 8/2005. (I. 19.) Korm.
rendelet módosításáról
79/2006. (IV. 5.) Kormány rendelet
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
84/2006. (IV. 7.) Kormány rendelet
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
végrehajtásáról
a
közoktatási
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet módosításáról
119/2006. (V. 15.) Kormány rendelet
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.)
Korm. rendelet módosításáról
175/2006. (VIII. 14.) Kormány rendelet
A felsőoktatási hallgatók juttatásairól
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372/2007. (XII.23.) Kormány rendelet
A
felsőoktatás
területét
érintő
kormányrendeletek módosításáról

egyes

30/2000. (X.11.) OM rendelet
A közalkalmazottak jogállását érintő kérdésekről
33/2000. (XII.26.) illetve 32/2003. (XII.21.) OM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.
Törvény
felsőoktatásban
való
végrehajtásáról
12/2001. (IV.28.) OM rendelet
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerről
22/2001. (VII.18.) OM rendelet
A hallgatói sport- és kulturális normatíva
elosztásáról
33/2002. (V.18.) OM rendelet
Az Oktatási Minisztérium által felügyelt
költségvetési szervekben szakmai alapfeladat
keretében szellemi tevékenység szolgáltatási
szerződéssel,
számla
ellenében
történő
igénybevételéről
62/2002. (XII.20.) OM rendelet
A felsőoktatási normatív kutatás támogatás
felosztásáról és felhasználásáról szóló 6/1997.
(II.12.) MKM rendelet módosításáról
-

szakfeladatrend szerinti tevékenységi körben tartozó feladatok
megjelölése

01100 NÖVÉNYTERMELÉS ÉS KERTÉSZET
01101-1 Növénytermelés és kertészet
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a növénytermelési és
kertészeti termékek előállításával, a növényi vető- és szaporítóanyag
termesztésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
01200 ÁLLATTENYÉSZTÉS
01201-8 Állattenyésztés
A háziasított, félig háziasított és a ház körül élő kisállatok, valamint egyéb
állatok tenyésztésének, vágóállatok és egyéb állati termékek előállításának
bevételeit és kiadásait kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni.
55130 DIÁKOTTHONI, KOLLÉGIUMI ELLÁTÁS
55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
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A felsőoktatásban tanuló fiatalok diákotthoni, kollégiumi ellátását kell ezen a
szakfeladaton tervezni és elszámolni. A diákotthon, kollégium szünidő alatti –
más szervek, illetve magánszemélyek részére történő hasznosításának
bevételeit és kiadásait is e szakfeladaton kell tervezni és elszámolni, ha az nem
minősül vállalkozási tevékenységnek.
55140 EGYÉB KORLÁTOZOTTAN IGÉNYBEVEHETŐ SZÁLLÁSHELY
SZOLGÁLTATÁS
55141-4 Üdültetés
A költségvetési szerv által üzemeltetett, fenntartott üdülők, hétvégi házak,
táborok bevételeit és kiadásait kell ezen a szakfeladaton elszámolni. A más
szervek részére biztosított szálláshely szolgáltatást is itt kell elszámolni, ha az
nem minősül vállalkozási tevékenységnek.
55230 INTÉZMÉNYI KÖZÉTKEZTETÉS
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
A szolgáltatótól vagy üzemeltetőtől, az étkezés helyszínétől függetlenül, ezen a
szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az iskola által alaptevékenység
keretében szervezett intézményi étkeztetés keretében tanulóknak biztosított
étkezéssel kapcsolatos bevételeket, kiadásokat. (Pl. a feladatot ellátó konyhai
dolgozókkal, egyéb személyzettel, nyersanyaggal stb. kapcsolatos bevételek,
kiadások.).
73100 MŰSZAKI
ÉS
TERMÉSZETTUDOMÁNYI
KUTATÁS
ÉS
KISÉRLETIFEJLESZTÉS
73103-6 Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
Az agrártudomány területén azon alkotó tevékenységként végzett alapkutatás,
alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés bevételeit és kiadásait kell ezen a
szakfeladaton elszámolni, amelyek nem minősülnek vállalkozási
tevékenységnek.
73104-7 Műszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
A műszaki tudomány területén azon alkotó tevékenységként végzett
alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés bevételeit és kiadásait
kell ezen a szakfeladaton elszámolni, amelyek nem minősülnek vállalkozási
tevékenységnek.
73200 HUMÁN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS ÉS KISÉRLETI
FEJLESZTÉS
73201-1 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés
A társadalomtudomány és
humán tárgyak (közgazdaságtan, lélektan,
szociológia, jogtudomány, nyelvészet, művészet stb.) területén azon alkotó
tevékenységként végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti
fejlesztés bevételeit és kiadásait kell tervezni és elszámolni amelyek nem
minősülnek vállalkozási tevékenységnek.
74990 MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ
SZOLGÁLTATÁS
74991-4 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni azokat a máshová nem tartozó
gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatásokat (pl. fordítás, tolmácsolás),
amelyeket a költségvetési szerv alaptevékenységként végez.
5

75181 KUTATÁST,
KÍSÉRLETI
FEJLESZTÉST
KIEGÉSZÍTŐ
TEVÉKENYSÉGEK
75181-2 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítő tevékenységek
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a kutatási, kísérleti fejlesztési
tevékenységek szervezésével, irányításával, a tudományos minősítésekkel
összefüggő feladatok bevételeit és kiadásait.
80120 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv
alaptevékenysége körében a nem sajátos nevelésű tanulók nappali rendszerű,
az általános iskola 1-8. évfolyamain, a 8 évfolyamos gimnázium 5-8.
évfolyamain (beleértve a párhuzamos oktatás kereti között az 5-8.
évfolyamokon művészeti szakképesítés megszerzésére felkészülést is) a
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskolai pedagógiai irányításával,
vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további
tevékenységekkel, valamint a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat.
80310 EGYETEMI OKTATÁS
80311-9 Egyetemi oktatás
Az egyetemeken a tudományágak valamelyikében tudományos értékű elméleti
és gyakorlati ismereteket adó képzés bevételeit és kiadásait kell ezen a
szakfeladaton elszámolni, függetlenül attól, hogy a képzés nappali, esti vagy
levelező tagozaton folyik.
80320 FŐISKOLAI OKTATÁS
80321-8 Főiskolai oktatás
A főiskolákon folytatott felsőfokú oktatással kapcsolatos bevételek és kiadások
tervezésére és elszámolására szolgál ez a szakfeladat.
80330 FELSŐFOKÚ TOVÁBBKÉPZÉS
80331-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés
A felsőfokú továbbképzés a felsőfokú alapképzésben nyújtott ismeretek
bővítését, új ismeretek szerzését szolgálja. A szakfeladaton az általános
továbbképzés, a szakosító továbbképzés, a tudományos továbbképzés,
valamint a vezetőképzés bevételeit és kiadásait kell tervezni és elszámolni.
80340 FELSŐFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉST NYÚJTÓ KÉPZÉS
80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az olyan felsőfokú szakmai
oktatás bevételeit és kiadásait, amely az adott szakmában a legmagasabb
szakképesítést nyújtja.
80400 EGYÉB OKTATÁS
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek (intézmények) alkalmazhatják,
amelyek alaptevékenységként végeznek szakmai tanfolyami oktatást,
vizsgáztatást. A szakmai tanfolyamokkal kapcsolatos kiadásokat és bevételeket
kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni.
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80510 OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a költségvetési szerv
alaptevékenysége körében a közoktatási törvény szerint ( nem sajátos nevelési
igényű tanulókat oktató intézményekben iskolájában az 1-10. évfolyamokon, a
gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő iskola esetében valamennyi
évfolyamon) szervezett napközis tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje
alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók foglalkozásaival, a
korrepetálással, a tanítási órákra történő felkészítés segítségével, a tanítás
kezdete előtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
80590 OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ EGYÉBTEVÉKENYSÉG
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
Ezen a szakfeladaton az olyan egyéb módszertani és szervezési, oktatási
feladatok bevételeit és kiadásait kell tervezni és elszámolni, amelyek
jellegűknél fogva az előbbi oktatási szakfeladatokba nem sorolhatók.
85200 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG
85201-8 Állategészségügyi tevékenység
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni minden olyan
állategészségügyi tevékenységet, amelyet az állatorvosok, illetve az
állategészségügyi szakszemélyzet nyújt.
92310 KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG
92311-6 Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni az országos könyvtárak,
szakkönyvtárak alaptevékenységének bevételeit és kiadásait.
92320 MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG, KIÁLLÍTÁSOK
92321-5 Múzeumi tevékenység
Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a múzeumok
alaptevékenységével, kiállítások rendezésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat. Ide tartozik továbbá a történelmi jelentőségű helyszínek és
épületek őrzése is.
92400 SPORTTEVÉKENYSÉG
92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
A sportintézmények, sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni.
93090 MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
93093-2 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
A máshová nem sorolható egyéb szolgáltatási tevékenység bevételeit és
kiadásait kell ezen a szakfeladaton tervezni és elszámolni.
- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
• Az állatorvos-tudomány, a mezőgazdasági tudomány, a műszaki tudomány,
a közgazdasági tudomány, a társadalomtudomány, a természettudomány és
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•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

a bölcsészettudomány terén jóváhagyott képesítési követelmények szerint
alapképzést, mesterképzést, egységes, osztatlan képzést, továbbá
szakirányú továbbképzést, felsőfokú szakképzést folytathat nappali, esti és
levelező tagozaton, továbbá távoktatásban, s e képzési formákban
oklevelet, illetve bizonyítványt ad ki.
Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott
szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszerben egyetemi és főiskolai
szintű képzést folytat.
Informatikai, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, közgazdaság,
mezőgazdaság, művészet, közművelődés, kommunikáció, ügyvitel és
vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportokban felsőfokú szakképzést
folytathat s e képzésekben bizonyítványt ad ki.
A Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyása alapján doktori (PhD)
képzést folytat és doktori fokozatot ítél oda. Habilitációs eljárást folytat le.
A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve
művészeti ágban, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az
oktatást támogató egyéb kutatásokat végez.
Az Ftv. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a felnőttképzésről
szóló 2001. évi CI. Törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási,
továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és az ágazati
törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
A Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság, állategészségügy
körébe tartozó feladatok ellátásában, természetvédelmi területek
gondozásában, a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.
Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási
feladatokat lát el., pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló
közoktatási intézmény fenntartója.
A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot és klinikát
üzemeltet.
A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével,
művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek
fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátáshoz szükséges nemzetközi
kapcsolatait fejleszti és ápolja.
Tankönyv, jegyzetíratást és kiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében
tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári szolgáltatást, kollégiumi
elhelyezési, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan
szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését egészséges életvitelét
és egészségügyi ellátást szolgálják.
Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos
feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos
fejlesztésével kapcsolatban, saját szervezetben lát el feladatokat.
Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési
feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási,
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szervezési, műszaki és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti
egységeket működtet.
Az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az
alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és
anyagi kapacitások kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység
keretében végzett szolgáltatás, termék előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie
kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások
tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembe
vétele mellett.
Ilyen tevékenységek elsősorban:
• a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely
közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelményekben, a
szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési
programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
• felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása;
• továbbképzés;
• felnőttképzési tevékenység;
• Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó
iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
• a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban,
kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb
tevékenység;
• mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek termelése, feldolgozása,
forgalmazása;
• az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói
tevékenység, tervezési tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, hazai és
nemzetközi konferenciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és
értékesítése, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, oktatást szolgáló
létesítmények, sportlétesítmények, kollégiumi szálláshelyek, valamint
kutatási kapacitások bérbeadása);
• nyelvvizsgáztatási tevékenység.
Az intézmény jogosult az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként –
alapfeladatai ellátásának sérelme nélkül – külső megbízók, megrendelők részére oktatási,
kutatási, fejlesztő, szaktanácsadó, szolgáltató és egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység
keretében végzett szolgáltatás, termék előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie
kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások
tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembe
vétele mellett.
-

részvétel gazdasági társaságban:

Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban
Agroconsult Gazdasági Tanácsadó Kft
Kalocsai Fűszerpaprika Rt.
Csopak Holiday Center Kft
ProNatur Ökológiai, Főváll. És Ker. Kft
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Saját alapítású gazdasági társaságok
Veterinorg Gazdasági Szolgáltató Kft
Saját alapítású közhasznú társaságok
GAK Gödöllői Agrárközpont Kht
e.) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján
- kiadási előirányzat:

12 078 027 EFt

- saját bevételi előirányzat:

4 640 000 EFt

- támogatási előirányzat:

7 438 027 EFt

- engedélyezett létszám (teljes munkaidősre átszámított): 1963
-

fontosabb felújítások, beruházások:

Állatorvos-tudományi Kar
- Kollégium elektromos hálózat cseréje, lépcső felújítása
Alkalmazott Bölcsészeti Kar
- Főépület és gyakorlóiskola szennyvíz vezetékek cseréje
- Gyakorlóiskola szociális helyiségeinek felújítása
- Jégcsarnok beruházás II. ütem ( központi beruházás)
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
- "A" és "C" jelű épületek szigetelési munkái
- Oktatási kapacitás bővítés
- Homlokzat felújítás
- "A" épület tetőfelújítás befejezése
Gödöllői Campus
- Vadvilág Megőrzési Intézet tetőtér beépítés befejezése
- Fűtésrekonstrukció I. ütem (központi beruházás)
- Parkoló kialakítása Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
- Halgazdálkodási tanszék, Takarmányozástani tanszék kísérleti tereinek
felújítása
- Egyetem körüli utak kátyúzása, szükség szerinti javítása
- Működésképtelenség elhárítását szolgáló feladatok ellátása
- Jogszabályi előírások teljesítése, életveszély elhárítása
- Üzemvitel biztosításához szükséges feladatok elvégzése.
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f.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók
megnevezése, köre
55133-7

Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása
(ellátottak száma, férőhelyek száma)
55141-4 Üdültetés
(férőhelyek száma, üdültetési napok száma)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
(intézményi étkeztetést igénybe vevők létszáma, éves élelmezési
napok száma)
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
(tanulók létszáma, tanuló csoportok száma)
80311-9
Egyetemi oktatás
(nappali hallgatók száma, nappali hallg-ra átszámított összlétszám)
80321-8 Főiskolai oktatás
(nappali hallgatók száma, nappali hallg-ra átszámított összlétszám)
80331-7
Egyetemi, főiskolai továbbképzés
(képzésben résztvevők száma, tanfolyamok száma)
80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés
(képzésben résztvevők száma, tanfolyamok száma)
80402-8
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
(oktatásban résztvevők létszáma, képzési csoportok száma)
80511-3
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
(foglalkozásokon résztvevők száma, ,foglalkozási csoportok száma)
92311-6
Nemzeti Könyvtári és szakkönyvtári tevékenység
(könyvtárak száma, beszerzett kötetek száma)
92321-5
Múzeumi tevékenység
(múzeumok száma, kiállítások száma)

Gödöllő, 2008. február 24.

Dr. Solti László
rektor

Tatár Imre
gazdasági főigazgató
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