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1. Feladatkör, tevékenység
1.1.

Az intézmény főbb azonosító adatai:
Az intézmény neve:

Szent István Egyetem

Székhelye:

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Az Egyetem honlapjának címe:

www.szie.hu

Alapító megnevezése:

Oktatási Minisztérium

Alapító okirat száma:

15237-27/2006

OKM azonosító:

FI 69207

Az Egyetem PIR törzsszáma:

329761-000

Adószáma:

15329767-2-13

Közösségi adószáma:

HU 15329767

Egységes statisztikai számjele:

15329767-8542-31213

Államháztartási egyedi azonosítószáma:

230210

Szakágazati besorolása:

854200 Felsőfokú oktatás

A Szent István Egyetem az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá tartozó
teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.
Az Egyetem karai:
- Alkalmazott Bölcsészeti Kar,
- Állatorvos-tudományi Kar,
- Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
- Gépészmérnöki Kar,
- Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,
- Ybl Miklós Építéstudományi Kar,
2009. január 1-jétől beolvadással integrálódott az egyetemhez a Tessedik Sámuel
Főiskola 3 kara és egy intézete:
- Pedagógiai Kar, Szarvas,
- Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, Szarvas,
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- Gazdasági Kar, Békéscsaba,
- Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet, Gyula.
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

1.2.

feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző
mutatókkal
A Szent István Egyetem önálló felsőoktatási intézményként működik és az alapító
okiratában foglaltak szerint látja el képzési és kutatási feladatait.

1.2.1.

Új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben, képzési

szerkezetben
Az egyetem képzési kínálata tükrözi a gazdasági, társadalmi elvárásokat és találkozik
a fiatalok igényeivel is. A lineáris képzés bevezetésével megfelel azon követelménynek,
mely szerint a felvételt nyert hallgató számára biztosított egy szak elvégzése utáni
magasabb szintre történő továbblépés. Az új képzési szerkezet által biztosítható a
tanulmányi pályák, a képzési ciklusok egymáshoz és a munka világához való
kapcsolódása, növelhető a hallgatói mobilitás. A képzési rendszer átalakítása
hozzájárul a társadalmi-gazdasági környezet elvárásaira, változásaira reagálni képes,
a

tudásalapú

társadalom

követelményeinek

megfelelő

rugalmas

képzés

megvalósításához, az Európai Unióban és más országokban megszerezhető
ismeretekkel és végzettségekkel összevethető tudás és végzettség megszerzéséhez. Ez a
képzési szerkezet alkalmas nagyszámú hallgatóság színvonalas képzésére, ugyanakkor
változatos tanulmányi lehetőségeket biztosít a legmagasabb végzettséget megszerezni
kívánó, kiváló teljesítményt nyújtó diákok számára. A fokozatok megszerzése többféle
módon lehetséges, szintenként akár más-más intézményben, esetleg országban.
Az elmúlt évre az egyetemen teljes egészében kialakult a Bolognai-folyamat által előírt
oktatási szerkezet.
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Tovább bővült az egyetemen a BSc és az MSc szakok akkreditálása és elindítása. Ez
oktatóinktól igen feszített munkát követelt, tekintettel arra, hogy 2006-tól a régi szakok
már nem indíthatóak.
2009. évben a következő új szakok akkreditálása történt:
- Agrár – mérnöktanár

Msc szak

- Logisztikai menedzsment

Msc szak

- Jármű- és mobilgép

Bsc szak

- Műszaki menedzser

Bsc szak

Folyamatosak a szakirányú továbbképzési és felsőfokú szakképzési szakokra benyújtott
szakindítási kérelmek, illetve ezek eljuttatása az Oktatási Hivatalban történő regisztrációra. Az egyetem tanfolyami rendszerű, felnőttképzési programjai 2009. évben is jelentősen bővültek.
Az Egyetem marketing tevékenysége keretében több szerződést kötött középiskolákkal,
felkínálva a középiskolások számára a továbbtanulás lehetőségét, valamint jelentős
erőfeszítéseket tett az idegen nyelven folyó képzés kiszélesítése érdekében. Felmérésre
kerültek az egyetem idegen nyelvű képzési lehetőségei és az oktatók számára beindult
az idegen nyelven folyó oktatásra történő felkészítés.
Az új szakok beindítását követően kialakításra kerültek a mintatervek, megteremtődtek
a gyakorlati képzés feltételei, az egyetem karai a belső minőségre, a hatékony
működésre és a konszolidált gazdálkodásra helyezték a fő hangsúlyt.

1.2.2.

Képzés, oktatás

Az Állatorvos-tudományi Karon a graduális oktatás két szakon, az egységes, osztatlan
állatorvosi és a biológia BSc szakon folyik, emellett kimenő rendszerben, az egyetemi
alkalmazott zoológus szak V. évfolyamát oktatjuk. Az állatorvosképzés három nyelven
történik, teljes képzést biztosítunk magyar és angol nyelven, míg az I-II. évfolyamon
német nyelven is oktatunk. A magyar nyelvű oktatás mellett egyre több külföldi kapcso-
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lódik be a kar képzéseibe, jelenleg a világ minden tájáról több mint 600 külföldi hallgató folytat állatorvosi tanulmányokat angol és német nyelven.
Az Állatorvos-tudományi Kar gazdag örökségének és folytonos erőfeszítéseinek
köszönhetően háromnyelvű, nemzetközileg elismert európai felsőoktatási intézménnyé
fejlődött. Számos visszajelzés tanúsítja, hogy a kar által kibocsátott diploma bármely
nyugat-európai állatorvos-képző intézmény oklevelével egyenértékű.
A Karon gyakorlati képzés a kisállatklinikán és az üllői nagy állatklinikán folyik. A
klinikák megfelelnek a kor követelményének. A fenntartásukra kapott állami támogatás
messze elmarad a tényleges költségektől. A fenntartásuk az idegennyelvű képzés
bevételéből kerül kiegészítésre. A gyakorlati helyek költség és eszköz igényesek évek
óta nem kaptuk fejlesztésre állami támogatást, saját bevételünk és pályázati
forrásokból történik a fejlesztés.
A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon az akkreditált szakok száma (alapszakok és mesterszakok) 2009. évben változatlan volt. Új feladatként jelentkezett a
gyakorlatigényes

alapszakokon

a

féléves

összefüggő

„Mérnöki

gyakorlat”

megszervezése.
2008

szeptemberétől

agrármérnöki-,

környezetmérnöki-,

mezőgazdasági

biotechnológus, növényorvosi és vadgazda mérnöki mesterszakokon kezdődött meg a
képzés, így összesen 5 mesterszak működik a Karon. A 2009/2010. tanév 2. félévétől az
ökotoxikológus mesterszak és a takarmányozási és takarmánybiztonsági mesterszak is
elindult.
A főiskolai képzés a Karon kifutó képzés, jelenleg a meglévő főiskolások olyan
hallgatók, akik tanulmányaikat hosszabb idő alatt fejezik be, mint az adott szak
képzési ideje.
A 2009. évben alapvetően a versenyszféra üzemeiben (un. „féléves” gyakorlatok a 6.
és a 7. szemeszterben), illetve a tanüzemi rendszerben történt a gyakorlati képzés. A
tanüzemi gyakorlati képzésben az MKK első, második és harmadik évfolyamos agrár
szakos hallgatói vettek részt.
Mezőgazdasági alapismeretek c. gyakorlat:
Az oktatási programnak megfelelően a gyakorlati képzés egyik részét kitevő, a
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tantervekben „Mezőgazdasági alapismeretek I.” (az első szemeszterben) illetve „Mezőgazdasági alapismeretek II.” (a második szemeszterben) név alatt futó gyakorlatok
is lehetőség szerint a tanüzemeinkben folynak, csak olyan esetekben tartjuk máshol, ha
nincs a kívánalmak szerinti profil valamelyik tanüzemben.
Hetesi gyakorlatok:
Az oktatási program szerint általában 4 db hetesi gyakorlatot kell teljesíteni a
hallgatóknak az első két tanévben, tehát szemeszterenként egyet-egyet. Kivétel a
mezőgazdasági mérnök, ahol 3 hetesi gyakorlat van és az állattenyésztő mérnök szak,
ahol bejött az 5. és 6. hetesi gyakorlat is. Mindegyik hetesi gyakorlat 5 munkanap
(összesen 40 óra) terjedelmű. A gyakorlatok helyszínei többségében a tanüzemek. Az
oktatási programban szereplő baromfitenyésztési gyakorlatot az ÁTK baromfitelepén,
a sertéstenyésztés gyakorlatot pedig az ÁTK sertéstelepén végeztük szerződéses
kapcsolat alapján.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon az oktatás szerkezete tovább halad a
2006 óta bevezetett bolognai szakok beindítása útján, 2009. évben is bővült a
meghirdetett szakok listája. Az utolsó főiskolai szak (humánerőforrás menedzser)
kifutott, a 2009. szeptemberében indult tanévben az egyetemi képzéseken (közgazdász
gazdálkodási, valamint gazdasági agrármérnök szak) vannak még utolsó évfolyamos,
végzős hallgatók. A Kar alapfeladatai a 2009-es évben is az előző évek gyakorlatának
megfelelően oktatás, kutatás, szaktanácsadás.
A felsőoktatási intézményekről felállított országos rangsorban a GTK a Közgazdász
képzésével az 5. helyezést érte el. (forrás: Heti Válasz és HVG)
A Kar mintegy ötezer hallgatójával a SZIE legnagyobb karává vált. A folyamatos
fejlesztés eredményeként jelenleg négy képzési tudományterületen, - agrár,
bölcsészettudomány,

gazdaságtudományok,

társadalomtudományi

-

tizenegy

alapszakon (BA/BSc) és hét mesterszakon (MA/MSC) szerezhetnek képesítést a
hallgatók
Az alapdiplomát szerzett hallgatók a Kar mesterképzésein, majd azt követően a doktori
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(PhD) képzésben való továbbtanulásra is lehetőséget találnak.
A Kar elismertségét mutatja, hogy a magyar anyanyelvű hallgatók mellett nagyszámú
külföldi diák kapcsolódik be a magyar és angol nyelven is folyó képzésbe.
A Kar a Visegrádi 4-ek országai három egyetemével együttműködve sikeresen folytat a
közgazdaságtan és a menedzsment tudományok területén angol nyelvű mesterképzést.
A Kar kedvező versenyhelyzetének megőrzése érdekében különös hangsúlyt fektet az
oktatás minőségére. A hallgatókkal együtt közös érdek, hogy a GTK-n szerzett
diplomák megtartsák, sőt tovább erősítsék a munkaerőpiacon kivívott pozíciójukat
A GTK tevékenységének középpontjába állította a hallgatói létszám szinten tartását,
növelését, amely a gazdálkodás alapját képezi.
A Karnak Budapesten és Békéscsabán is működik oktatási egysége.
Nemzetközi együttműködésben meghirdetett képzések a következők:
1.

Visegrádi Négyek – Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Csehország (SZIE,

Slovak University of Agriculture, Nitra; Warsaw University of Life Sciences, Czech University of Life Sciences in Prague)
Közös MSc képzés
2.

USA Webster University of St. Louis

MBA képzés
3.

Indiai BSc hallgatók 6 hónapos részképzése a Delhi School of Studies indiai egye-

temmel folytatott együttműködés keretében.
Jelentős szakmai fejlődés volt tapasztalható az Alkalmazott Bölcsészeti Karon a nem
alapképzési szakok fejlesztését illetően. Több olyan szakmai képzés folyik az
intézményben, amely egyedülálló, országos tekintetben is.
A kar közi együttműködés keretében további lehetőségként jelentkezik a gazdasági
képzés területén nemrégiben született GTK-ABK, illetve a szarvasi, gyulai és
jászberényi karok együttműködése a felnőttképzésben, illetve a Kar által elindított
TISZK-szerződések ügyében. Jelenleg egy egyetemközi virtuális továbbképző központ
létrehozását tervezzük három angliai főiskola, egy hazai magán főiskola és a Kar,
rajta keresztül az egyetem részvételével. A tervezett Virtuális Továbbképző Központ a
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külföldi hallgatók hazai intézményekbe való irányítását, elsősorban a SZIÉ-n való
beiskolázását szorgalmazza a kölcsönös érdekek szem előtt tartásával, megfelelő jogi
keretek között (jogi személyként működtetve, kettős diploma, közös diploma
kiadásának a szándékával).
Tovább bővült a Szent István Egyetem palettája a volt Tessedik Sámuel Főiskola
karainak beolvadásával.
2009. január 1-jétől a Pedagógiai Karnál (Szarvas) a szakmai feladatokban
bekövetkezett változások elsősorban nem az integráció tényéből adódnak, hanem
egyéb, társadalmi-gazdasági változásokból.
A Kar fő tevékenységi körei a felsőoktatás és a pedagógusképzés.
A hallgatói létszám a hallgatói normatíva csökkentésével párhuzamosan csökkent, a
bevételkiesést a BA-szakok mellett egyéb képzések (felsőfokú szakképzés) bevezetésével
próbáljuk pótolni.
Folyamatosan törekszünk a képzési kínálat bővítésére: csecsemő- és kisgyermeknevelő
BA-szak, német nemzetiségi óvodapedagógus és tanító szakirány, pedagógus
szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések és felsőfokú szakképzések
kidolgozásával, valamint az óvodapedagógus BA-szak indításával új képzési helyen
(Jászberény), illetve a SZIE ABK informatikus könyvtáros szak indításával kihelyezett
képzésként.
A karon folytatott kutatói tevékenységet kutatóközpontok és műhelyek létrehozásával
(Kárpát-medencei Magyar Pedagógusok Módszertani és Kutatási Központja, Roma
Kutatóközpont), konferenciák rendezésével segítjük.
Főiskolai oktatás
BA szakok:
- óvodapedagógus (BA) szak
- tanító (BA) szak
- cigány/roma, szlovák, román nemzetiségi szakirányú óvodapedagógus

- cigány/roma, szlovák, román nemzetiségi szakirányú tanító szak
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- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)
A Víz- és Környezetgazdálkodási Kar (Szarvas) által ellátott tevékenységi körébe
tartozóan az oktatás 3 szakon folyik (mezőgazdasági mérnöki, környezetgazdálkodási
agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési mérnöki). Az akadémiai év vizsgaidőszaka
zavartalanul lezajlott.
Főiskolai oktatás
A Karnak az alábbi alapszakokra van érvényes akkreditációs jogosítványa:
- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki BSc szak,

- Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc szak,
- Mezőgazdasági mérnöki BSc szak,
- Növénytermesztő mérnöki BSc szak,
- Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki BSc szak.
A beiskolázási munka során is tapasztalni lehetett, de a szakma területéről is
megjelent az igény a korábbi főiskolai szintű meliorációs mérnök - bolognai
folyamatban megszüntetett - szak helyett egy új vízgazdálkodással kapcsolatos BSc
szak alapítására. Jelenleg folynak az egyeztetések a szak alapítására vonatkozólag.
Karunk, ha nehezen, de továbbra is igyekszik megtartani a korábbi évtizedek
gyakorlatának megfelelően kialakult gyakorlat orientált képzést.
Szoros kapcsolatot építettünk ki és tartunk a szakokhoz kapcsolódó cégekkel,
vállalkozásokkal és intézményekkel (Szarvasi Arborétum, Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatósága, Haltenyésztési és Öntözési Kutató Intézet, Gallicoop, Pioneer Hi-Bred
Vetőmagüzem, Szarvasi Agrár Rt. stb.).
Kihelyezett Tanszék működik a Szarvasi Arborétumban és a HAKI-ban.
A hallgatóink naposi, hetesi szolgálatok keretében vesznek részt a fenti
gyakorlóhelyeken és a Kar Tanüzemében. Témás gyakorlatokat szervezünk ősszel és
tavasszal

a

tananyaghoz

kapcsolódó

aktuális

üzemi

munkák

bemutatásra.

Állattenyésztési- és üzemvezetői gyakorlatokon sajátítják el hallgatóink az
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együttműködési megállapodással rendelkező üzemekben a gyakorlati feladatokat.
Két hetes nyári gyakorlatot töltenek el a tanüzemben, négy hetes nyári gyakorlatot
teljesítenek külső, a szakhoz kapcsolódó cégeknél, üzemekben. A 7. gyakorlati félévet
(12 hét) szintén kihelyezett akkreditált gyakorlati helyeken töltik. Az így szerzett
ismereteiket gyakorlati záróvizsga letételével abszolválják.
Az Intézetünkben oktatott szakok rendkívül gyakorlatigényesek, ezért kiemelt figyelmet
fordítunk arra, hogy valamennyi szak megfelelő gyakorlati háttérrel rendelkezzen.
Mivel az oktatott alapszakok képzési profiljai eltérnek, három különböző gyakorlati
területen kell a gyakorló munkát megszerezni. Tradicionális gyakorlati helyünk a
Pándy Kálmán Megyei Kórház.
A szociális munka sokrétűsége miatt nagyszámú gyakorlati helyszínre van szükség. Az
elmúlt években kialakult és megszilárdult szaknak a szociális, gyermekvédelmi,
igazgatási, stb. szervezeteknek és intézményeknek a köre, melyekre a gyakorlatokat
építjük.
Az intézmények között egyaránt szerepel állami, egyházi vagy civil fenntartó által
működtetett szervezet is.
A gyakorló helyek tárgyi felszereltsége, a tereptanárok szakmai gyakorlata és
felkészültsége egyaránt kiváló feltételrendszert teremt hallgatóink színvonalas
gyakorlati oktatása számára. Jelenleg 85 intézmény szerepel terepregiszterünkben,
melyből 30 intézménnyel 2003 óta folyamatos szakmai kapcsolatot ápolunk.
A Gazdasági Karon (Békéscsaba) 1986-ban indult a felsőoktatási tevékenység, 1994ben vette kezdetét a közgazdászképzés pénzügyi szakon, mely képzés fontos szerepet
játszik a Kar mai arculatának kialakításában. 2006-ban indult el a bolognai rendszer
szerinti képzés. A munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve folyamatosan bővítjük
képzési kínálatunkat új felsőfokú szakképzésekkel, továbbá szakirányú továbbképzési
szakokkal.
A Gazdasági Karon 2009-ben az alábbi szakokon kezdődött meg és folytatódott az
oktatás:
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- Alapszakok: Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel, Andragógia,

Műszaki menedzser
- Felsőfokú szakképzések: Banki szakügyintéző, Intézményi kommunikátor, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, Közösségi civil szervező
- Szakirányú továbbképzési szakok: Pénzügy-vállalkozás, Közvetítés (mediáció),

Humánerőforrás-tréner
- Kifutóban lévő főiskolai szakok: Gazdálkodási, Pénzügy, Személyügyi szervező
Az egyetemi karok tényleges önállósággal folyó keretgazdálkodására való áttérés
nagyobb felelősséget, egyben hatékonyabb működtetést is követelt. Ennek biztosítása
érdekében 2009-ben az Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézetben
(Gyula) is létrejött a Gazdálkodási Osztály.
Az Intézetben kizárólag a korábbi hagyományos típusú főiskolai képzések és a 2006tól indított új típusú BSC, BA szakok vannak. A 2009-es évben nyáron befejeződtek a
hagyományos típusú főiskolai képzéseink.
Alapszakok 2009-ben:
- Ápoló szak
- Ápolás és betegellátás szak (BSC) ápoló szakirány
- Általános szociális munkás szak
- Szociális munka szak (BA)
- Egészségügyi szervező szak (BSC) egészségturizmus-szervező szakirány,
egészségbiztosítási szakirány
Főiskolai oktatás
A hagyományos egészségügyi képzésen túl a kialakuló egészségturizmus és az
egészségipar új szakmai igényeiben találta meg a gyulai intézmény egyedi arculatát.
Az új típusú, piaci orientáltságú fejlesztési stratégia a képzési kínálat növekedéséhez
és a gyulai felsőoktatás gyors fejlődéséhez vezetett.
Az intézetben az elmúlt években korszerű, az egyéni felelősségre és döntési
kompetenciára épülő, a szakok működésének gazdaságosságát nyomon követő
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szervezeti és működési rendszer alakult ki.
Az intézetben kizárólag a korábbi hagyományos típusú főiskolai képzések és a 2006tól indított új típusú BSC, BA szakok vannak. A 2009-es évben nyáron befejeződtek a
hagyományos típusú főiskolai képzéseinek.
Kiegészítő, elsősorban karitatív, de jelentős marketing – beiskolázási – eszközként is
szereplő képzési programunk a Nyugdíjasok Akadémiája. Ezt az országban elsőként
indítottuk el. Ez a programsorozat ebben az évben is rendkívül népszerű a Gyulán és a
környékén élő idősek körében.
Nemzetközi együttműködésben megvalósítandó képzés:
A Magyarország által is elfogadott Európai Szakképzési Keretmegállapodásnak
megfelelően felsőfokú szakképzési integrációt készítettünk elő az egyik romániai
felsőfokú ápolóképző intézménnyel, amelynek megvalósítását minél előbb szeretnénk
elkezdeni
Felmérésre került az angol nyelvű oktatás bevezetésének lehetősége és a kapott
visszajelzések szerint mutatkozik igény e képzési formára.

1.2.3.

Kutatási tevékenység értékelése

Az egyetem karai valamennyi országos pályázati formában és kategóriában
számottevő aktivitást mutattak és eredményesen szerepeltek.
Összességében úgy értékelhető, hogy a K+F tevékenység céljára rendelkezésre álló
forrásokkal az adott kereteken belül maradva a vonatkozó szerződéseket időarányosan
teljesítve megfelelően gazdálkodtunk.
Ezer Ft

Forrás megnevezése

1
I. Költségvetési támogatás

2009-ben rendelkezésre
álló forrás

2009. évi kiadás

Különbözet

Különbözetből előző
év(ek) maradványa

2

3

4=2-3

5
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- intézményi ktgvetésben megtervezett támogatásból
= doktorandusz képzés támogatása
=egyéb K+F feladat támogatása
=
=
=

128328
26674

104952
26474

23376
200
0
0
0

- OKM fejezeti kez.előirányzatból bizt. K+F
feladatra adott támogatásból
=FKFP-0056/2002 DIP
=ODR
- más fejezetből fejezetek közötti átcsop.útján
K+F feladatra biztosított támogatásból
=OTKA
=FVM
=
=
- egyéb
=
=
=

11 886
1 000

5 216
467

6 670
533

136 403
30 075

93 104
17 809

43 299
12 266
0
0

I. Költségvetési támogatás összesen

334 366

248 022

86 344

376 812
16 870
2 831
9 620
61 945
4 700
3 668

317 498
11 054
2 086
12 278
51 958
4 700
2 691

59 314
5 816
745
-2 658
9 987
0
977

152 742
2 457
49 672
0
326 999

145 605
2 457
76 338
11 027
367 728

7 137
0
-26 666
-11 027
-40 729

1 008 316

1 005 420

2 896

III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra
biztosított forrásból (vállalkozás is)
-Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala
-Kutatási megbízás. Innováció
-Egyéb kutatási megbíz.
-K+F megbízások különböző vállalkozásoktól
-Innovációs járulék terhére végzett K+F tev.

1 440
3 711
10 755
123 297
112 374

729
4 000
10 125
113 659
85 937

711
-289
630
9 638
26 437

III. Külső megrendelésre végzett K+F feladatra
biztosított forrás összesen

251 577

214 450

37 127

0

1 594 259

1 467 892

126 367

0

II K+F feladatra áttvett pénzeszközök főbb jogcímenként
- Kut. és Tech. Innovációs Alap
- OTKA
-NKA, Atomenergia
- ERASMUS
- NSZFI (Munkaerőpiaci Alap)
- FVM
- KÖM
- Alapítványok(OFA,OMA,Magyari Zoltán.KollOKA)
- HEFOP
- KMOP
- TÁMOP
- EU projektek
II K+F feladatra áttvett pénzeszközök összesen

Mindösszesen (I+II+III)

0
0
0

K+F tevékenység maradványának forrásonkénti megoszlása (4.oszlop)
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0

0

2009. évi költségvetési támogatások maradványa

90 266

2009. évi átvett pénzeszközök maradványa

2 896

Előző évek támogatásának, átvett pénzeszközeinek fel nem használt maradványa
K+F egyéb forrás maradványa (külső megrendelésre végzett K+F tev., vállalkozás is)

37 127

K+F maradvány összesen

130 289

Az egyetem 2009 évben számos pályázatot nyújtott be, melyből sikeres elbírálásban
részesültek - többek között – az alábbiak:
-

OTKA pályázatok, FKFP pályázatok, NKA pályázatok, ODR pályázatok,
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatai,

- UNIO-s pályázatok,
- TÁMOP és KMOP pályázatok.
A gödöllői képzéssel kapcsolatos pályázatok esetében a Humán Erőforrás Operatív
Program (HEFOP) tananyagfejlesztésre kiírt pályázatait lehet megemlíteni. Ezek a
pályázatok 2005-2006-ban indultak és 2008-ban fejeződtek be. A 2008. évben 29 885
E Ft, 2009-ben 8 705 E Ft támogatást kaptunk ezen projektek megvalósításához.

2008. év
Támogatás forrása
Földművelési és
Vidékfejlesztési Minisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
Oktatási és Kulturális
Minisztérium
Munkaerőpiaci Alap
Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap
Nemzeti Kulturális Alap
MTA OTKA

Bevétel

E Ft
Témák

2009. év

Kiadás

Bevétel

száma

Kiadás

2008 2009

35.466

20.564

14.700

8.382

5

1

0

0

3.668

2.525

0

2

15.022

12.917

8.630

155

5

4

63.618

12.448

9.742

8.888

6

4

495.916 371.783 251.501 141.931

50

50

1.525

1.034

1.028

1.028

3

2

77.164

57.341

69.271

32.587

33

21
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A 2008. és 2009. év bevételi tényadatait összevetve minden Támogató illetve Megbízó
esetén visszaesés látható. Ennek oka egyértelműen a pályázati források csökkenése és
a pályázati lehetőségek beszűkülése. Ugyanakkor a teljesítések számonkérése egyre
szigorúbb, az adminisztrációs teher folyton növekszik és az ellenőrzések gyakoribbak.
2008-ban 14 belföldi gazdálkodó szervezettől kapott a SZIE K+F megbízást, ebből
43.555 E Ft nettó bevétel keletkezett, az ehhez kapcsolódó kiadások összege 41.190 E
Ft. 2009-ben 25-re emelkedett a megbízók száma és ezzel arányosan nőttek a nettó
bevételek 118.543 E Ft-ra. A kiadások végösszege 107.854 E Ft volt. A SZIE számára
kedvező növekedésben szerepe volt annak, hogy a vállalkozások részére kiírt pályázati
lehetőségek bővültek és sok pályázati konstrukcióban feltételként vagy előnyként
szerepelt kutatóhelyek bevonása alvállalkozóként.
K+F pályázatok esetében a pályázat kiírója határozza meg az elszámolható rezsi
arányát. Ez az arány még azonos támogató esetén is eltérő lehet. Pl. a Nemzeti
Kutatási Technológiai Hivatal egyes pályázati konstrukciói esetében egyáltalán nem
enged rezsi költséget érvényesíteni, míg más pályázatoknál a támogatási összeg 3%-a,
esetleg 5%-a számolható el rezsiként. OTKA pályázatoknál egységesen a támogatás
9%-a az elszámolható rezsi költség. Amely esetben a kiíró vagy a megbízó nem
határozza meg a rezsi mértékét, ott az adott Kar kalkulációs sémáját kell alkalmazni.
A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar a felsőoktatási és az akadémiai
kutatóhálózat egyik intézményeként alap-, alkalmazott és fejlesztő kutatásokat végez. A
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar oktatói és kutatói intenzív pályázati, K+F
tevékenységet folytatnak.
Az intézményfejlesztési tervben stratégiai prioritásként, illetve kitörési pontként a
következő területek kerültek meghatározásra:
- Környezetbiztonsági, környezetvédelmi, környezetipari kutatások,
- Környezet- és mezőgazdasági biotechnológiai kutatások,
- Életminőség javítása, élelmiszerbiztonsági és kapcsolódó állattenyésztési,
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növénytermesztési és takarmányozási kérdések,
- Klímaváltozás hatásai és menedzselése az agráriumban,
- Ökológiai mezőgazdálkodás, környezetgazdálkodás kérdései,
- Megújuló energiaforrások és környezeti hatásaik,

- Természeti erőforrás gazdálkodás és védelem (vad- és erdőgazdálkodás,
természetvédelem).
A kutatási pályázati lehetőségek az elmúlt években csökkentek. A Karon bevezetésre
került egy olyan pályázatkövetési rendszer, amely 2009-ben már hozzájárult a
pályázási folyamat nyomon követéséhez és szabályozottságának javulásához.
Az innovációs járulékból származó bevétel nagyon alacsony volt a 2009. évet tekintve,
mindössze 11,3 millió Ft. Ez a bevételi forrás is mindössze 3 intézet által kötött
szerződések nyomán folyt be.
A karra érkező szakképzési hozzájárulás a 2008. évi 32.234 E Ft-ról 42.538 E Ft-ra
emelkedett 2009. évben. Az EU-s és egyéb pályázati forrásokból az elmúlt évben
837.533 E Ft bevétele származott a Karnak, ami jelentős emelkedést mutat az előző
évhez képest. A karon a kutatási pályázatok az egyetemi szabályzatok által előírt és az
illető pályázat kiírója által megengedett szintű rezsivel kerülnek terhelésre.
A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon az egyes intézetek a kutatásaikba
hallgatókat is bevonnak, amely elősegíti a kutatási eredmények oktatásban történő
azonnali hasznosulását.
A kutatási feladatok és pályázatok megvalósításában minden esetben a Kar oktatói
vesznek részt, így a kutatások tényleges eredményei az előadásokba szervesen
beépülnek. Ebből adódik, hogy képzéseink, különösen MSc és doktori szinten országos,
sőt nemzetközi szinten is elismertek.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karnál jelentős előrelépés történt a fejlesztés
és kutatás területén a versenyorientált kutatások irányába. A terület fejlesztés alatt áll,
harmonizálva a tudásközpont működésével, valamint a rövidtávú rektori programmal.
Ezen bevételeknek köszönhetően javulhat a kutatási eredmények hasznosítása, az
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innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek
fejlesztése.
A Kar kutatási feladatait számos vállalat támogatta, többek között pl.: Teva
Magyarország Zrt., Sony Hungária Ért. és Szolg. Kft., Magyar Posta Zrt., TescoGlobal Áruházak Zrt., Pricewaterhouse Coopers , TATA Consultancy Services Ltd.,
Offset és Játékkártya Nyomda Zrt.
A Kar innovációs járulékának alakulása 2008. illetve 2009. években:
2008-ban 22 db szerződéshez 144.149 E Ft innovációs bevétel társult, míg 2009-ben a
21 db szerződéshez 81.812 E Ft bevétel kapcsolódott.
A 2008. évhez képest a bevételben megfigyelhető egy jelentősebb visszaesés, azonban
a szerződések száma közel azonos.
A kutatás és fejlesztés körében elmozdulás történt a versenyorientált kutatások
irányába. A terület fejlesztés alatt áll, harmonizálva a tudásközpont működésével
valamint a rövidtávú rektori programmal.
Ezen bevételeknek köszönhetően javulhat a kutatási eredmények hasznosítása, az
innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek
fejlesztése.
Jelentős összegű megállapodások kötettek a teljesség igénye nélkül pl.: MTM-SBS
ZRt., EH-SZER Kft., Siemens Zrt., Tesco-Global Áruházak Zrt., Hunguest Hotel Zrt.vel.
2009. évben hazai és nemzetközi hátterű nagyvállalatok, többek között a FreeSoft
közreműködésével Innovatív Iparágak Kutatóközpont (IK)2 alakult a Kar Regionális
Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetében. A kutatóközpont létrehozásának célja az,
hogy elméleti kutatási hátteret és oktatási platformot biztosítson a kutatás-fejlesztésre
alapozott versenyképes innovatív iparágak megteremtésére vállalati környezetben
tapasztalatot szerzett fiatal szakemberek kinevelésével. Kiemelt kutatási területként
jelenik meg az ESFRI infrastruktúra által biztosított monopol jellegű tudományos
környezet

jellemzőinek

vizsgálata,

a
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kutatás-fejlesztés

hosszú

távú

finanszírozhatósága,

illetve

a

megújuló

energiaforrások

területén

végzett

tevékenységek.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon a szakképzési hozzájárulás alakulása
2008. évhez képest:
2008. évben 33 db Fejlesztési támogatási megállapodásból 53.998 E Ft bevétele
származott a Karnak, 2009. évben pedig a 39 db Megállapodáshoz 45.877 E Ft
támogatás kapcsolódott.
A megállapodások száma emelkedett, azonban a fejlesztési támogatás összege
csökkent az előző év adataihoz képest. A vállalkozások eltérő üzleti éve miatt még
2010. év elején 13.000.000 Ft összegű fejlesztési támogatás érkezett a Karra 2009. év
vonatkozásában. Így már a fejlesztési támogatás összegében is emelkedés figyelhető
meg. A fejlesztési támogatás formája pénzeszköz, amelynek felhasználása a törvényi
előírásnak megfelelően történt, tárgyi eszközökre és működtetési költségekre.
A Gépészmérnöki Kar K+F+I projektjei 2009-ben is, a korábbi évekhez hasonlóan
HEFOP, OTKA és devizás alapú projektekre tagozódik.
Az OTKA átalakulásával a mezőgépész témák nyerési esélye gyakorlatilag megszűnt,
így a korábbi évekre jellemző projekt számok tovább csökkentek.
A SZIE-n és a Gépészmérnöki Karon korábban elindított működési átalakítás és
annak megvalósítása hatással van a K+F+I területére is.
- Ennek keretében definiáltuk a jelenlegi piaci igényekhez a kar által művelhető

prioritásokat
- Átvilágítottuk és fejlesztjük az egyes területekhez tartozó személyi potenciált és

technikai feltételrendszert
- Jelentős energiákat fordítanak az intézetek arra, hogy a cégek által fizetendő

innovációs járulékok a Kar (vagy Intézetei) szakmai közreműködésével hasznosuljanak K+F szerződések keretében.
- Komoly szakképzési hozzájárulás folyt be a karra 2009-ben is (bár a gazdasági

válság miatt nem érte el a 2008 évi szintet), mely a K+F tevékenységek folyamatos, infrastrukturális fejlesztésének alapja
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- A K+F+I terület fontos részét képezi a tudományos fokozattal rendelkező sze-

mélyzet és humán utánpótlás biztosítása. Ennek szellemében, a karhoz kötődő
műszaki doktori iskola beiskolázási programjában (a levelező doktoranduszok
számában) már megjelent a kari személyi stratégia eredménye, 2009-ben több
fiatal kolléga szerzett PhD fokozatot.
A Kar továbbra is fenntartja a korábbi stratégiai partnerséget meghatározó cégekkel
és kutató Intézetekkel (CLAAS, GE, Bosch, Kuka Robotics, Audi, MVM, Caterpillar…
stb) és együttműködik részben a fejlesztési programok megvalósításában, részben
korszerű oktatási projektek kialakításában (kooperatív képzés).
A mezőgépészet területén a kar tovább erősítette hazai és nemzetközi pozícióit. Ennek
eredményeként a kar átalakította a korábbi MTA AMB konferencia sorozat
lebonyolítását. Nemzetközi mérce szerint, sikeres konferenciát szervezett 2009.
augusztus 30. - szeptember 3. között „Szinergia és Műszaki Fejlesztés” címmel, mely
egy nemzetközi mezőgépészeti és élelmiszeripari konferencia volt.
Erősítettük a partneri szerződésekkel is rendelkező, karunkkal együttműködő külföldi
egyetemekkel történő K+F kooperációt, nemzetközi workshop-okat szerveztünk a
napenergia

hasznosítás

a

és

a

gépkonstrukció,

rekonstrukció,

tribológia

szakterületeken.
A K+F tevékenység nemzetközi bemutatására a Kar egy önálló kiadványt hozott létre
„Mechanical Engineering Letters, HU ISSN 260-3789”, melyet nyomtatott és CD
formában, valamint online letölthető verzióban terjeszt világszerte. 2009-ben két szám
jelent meg.
Az Állatorvos-tudományi Karon folyó kutatómunka túlnyomó részben pályázati
támogatással folyik, az elérhető pályázati források szűkülése érzékelhető. A
költségvetésben biztosított kutatási támogatás a karon belüli pályázatok formájában
felosztásra került. Elsősorban a doktori hallgatókat foglalkoztató, eredményes
kutatócsoportok kaptak e forrásból támogatást. A normatív tudományos célú
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támogatás

tanszéki

pályázatokra,

TDK-ra,

könyvtár

támogatására

került

felhasználásra.
2009. évben 3 db nyertes OTKA pályázata volt a Karnak, amely 9.647 E Ft támogatást
jelentett. Az előző évekből származó 13 db OTKA pályázatból 48.353 E Ft bevétel
származott. Ezen felül 3 db UNIO-s pályázatot nyert el a Kar, amelyből kettő sikeresen
le is zárult 2009-ben.
A Könyvtárnak is több sikeres pályázata volt (NKA-tól, ODR), melyekből 2.877 E Ftot kapott. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól 2009-ben 38.242 E Ft
érkezett a Kar részére. Ezeken felül még 1 db sikeres FKFP pályázatra 3.000 E Ft
támogatás érkezett. Az elmúlt évben összesen 172.635 E Ft állt rendelkezésre K+F
tevékenységre a Karnak, amelyből 153.946 E Ft-ot költött el.
Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon minden tanszéken folyik kutatás és fejlesztés. A
jelenlegi kutatási pályázatok az alábbiak szerint foglalhatók össze:
- Jedlik Ányos pályázat, mely a kommunális hulladék lerakók gáztalanítási
kérdéseivel foglalkozik,
- RET, egy modellezési feladat, amely a Szentendrei vízkivételi kutak
elszennyeződésének a lehetőségét vizsgálja.
A belföldi gazdálkodóktól kapott kutatási megbízások közül a legjelentősebbek: ASA
Kft., Mávépcel Kft, KINSPAN Kft., HEROSZ Kft.
A Pedagógiai Karon (Szarvas) a K+F tevékenység forrása mindenekelőtt maga a
képzés, mely az oktatási rendszer, a tanügy, a képzési struktúrák és tartalmak
változásaival függ össze. A konvertálható tudás, az oktatói kompetenciák képződése,
az alkalmazott tudományterületek eredményeinek gyakorlatban hasznosuló hatásai
adnak értelmet a kutatásnak, a kutatás és képzés egymásra gyakorolt hatásának.
A hatás területei és konkrétumai:
tantárgyi reformtevékenység; módszertani megújulás: kompetencia alapú tanulástanítás, differenciálás, projektmódszer, kooperatív tanulás, nem szakrendszerű oktatás,
digitális tanulás stb.;
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oktatói dokumentumok: jegyzetek, gyakorlókönyv, útmutatók, modulfüzetek írása
(2008: útmutató – 2, modulfüzet – 3, kiadvány – 2, gyakorlókönyv – 1, tankönyvbírálat
– 3; 2009: Jubileumi évkönyv 50 év 1959-2009, Publikációs jegyzék 2008, Publikációs
jegyzék 2009; tanulmánykötetek: Diskurzus c. kari tanulmánykötet, Diákdiskurzus c.
kari tanulmánykötet (Szarvas, SZIE PK), Közös gondolatok. Közös tanulmánykötet: II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Szent István Egyetem Pedagógiai Kar,
Ungvár.
A Gazdasági Kar (Békéscsaba) az oktatás mellett komoly kutatótevékenységet is
folytat, mely összhangban van a térség és Békés megye kutatásfejlesztési
koncepciójával és stratégiájával. Kiemelt kutatási témánk egy halmozottan hátrányos
helyzetű térség (a Dél-Alföld) gazdasága és társadalma.
A Kar évek óta jelentet meg két periodikát, a Körös Tanulmányok, valamint a
nemzetközi Kitekintés – Perspective címűt. Az utóbbi kötetben román (Arad) és szlovák
(Besztercebánya) kollégák munkáit is megjelentetjük.

1.2.4.

Képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás
tapasztalatai

Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal az egyetem 2008-2010. évre kötött három
éves Fenntartói Megállapodásában az intézményi alaptámogatás és az évenkénti
feladatmutatókhoz kötött változó támogatás szerepel. Az alaptámogatás fenntartói
támogatásból, valamint speciális feladatok támogatásából tevődik össze. Az évente
változó támogatásképzési és tudományos támogatást, hallgatói juttatásokat és a
közoktatási feladatok támogatását tartalmazza.
A képzési és tudományos normatíva alapján történő finanszírozás - előző évekhez
hasonlóan - továbbra is problémát jelent:
- nem megfelelően finanszírozott a minőségi oktatás (hátrányos helyzetbe
kerülnek azok a karok, ahol magas a minősített oktatók aránya),
- nem kezeli az oktatási színvonalban megmutatkozó különbségeket, valamint az
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oktatási költségigényességét (gyakorlat-, labor igény),
- normatíva fenntartási része különösen sújtja azokat az intézményeket, melyek

épületállománya régi.
A Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) a megállapodás keretében 10
teljesítménycélt tűzött ki maga elé 5 nagy területet érintve.
Az alábbiakban bemutatjuk a SZIE által választott teljesítménycélokat és azok 2009.
évi megvalósulását.
Teljesítménymutatók
I. Oktatás
1. Idegen nyelvű tananyagok és a tantervbe illesztett multimédiás tananyagok
aránya. Fenntartható fejlődés megjelenése az oktatásban.
2007. év
Idegen:5 %
Célérték

Multimédiás:10
%

2008. év
Idegen: 6%

Multimédiás:10

Tény

%

%

%

Tananyag:10%

Idegen: 6,16%

Idegen:9,4%

Multimédiás:7

Multimédiás:16

%

%

sikeres

s

célja,

hogy

Idegen:10 %
Multimédiás:20%

Megvalósítá

intézmény

Idegen:8%
Multimédiás:15

Tananyag:5%

Az

2010. év

Multimédiás:7

Tananyag:5%
Idegen:5 %

2009. év

minél

fejlettebb,

sikeres

a

kor

igényeinek

megfelelő

információhordozókkal biztosítsa a hallgatók ismereteinek bővítését. Ennek érdekében
további bővítést szeretnénk ezen a területen is. Az ehhez kapcsolódó beszerzéseket már
2010. elején megkezdtük és keressük a pályázati lehetőségeket is, hogy a saját bevétel
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mellett pályázati forrásokból is tudjuk javítani ezt az arányt a tananyagok
tekintetében.

2. Indítási engedéllyel rendelkező BSC (BA) MSC (MA) szakok száma

Célérték
Tény
Megvalósítás

2007. év
26
26

2008. év
36
60
sikeres

2009. év
39
64

2010. év
44

sikeres

Több új akkreditációs kérelmünk van az Oktatási Hivatalnál új szakok indítására és ez
év folyamán további kérelmek kerülnek beadásra az egyetem részéről.
3. Államilag finanszírozott és költségtérítéses hallgatói létszám aránya

Célérték
Tény

2007. év
ÁF: 40,7%

2008. év
ÁF: 40,6%

2009. év
ÁF: 40,5%

2010. év
ÁF: 40,5%

KT: 59,3%
ÁF: 40,7%

KT: 59,4%
ÁF: 42,9%

KT: 59,5%
ÁF: 55,6%

KT: 59,3%

KT: 59,3%

KT: 57,1%
sikeres

KT: 44,4%

Megvalósítás

A megváltozott gazdasági helyzet következtében lényegesen lecsökkent a költségtérítés
hallgatók száma, így a két finanszírozási forma arányszámában jelentős módosulás
következett be.
II. Kutatás
1. PhD fokozattal rendelkező oktatók, kutatók aránya

Célérték

2007. év
60,0 %

2008. év
61,0 %
- 23 -

2009. év
63,0 %

2010. év
65,0 %

62,0%
Tény
60,0 %
61,9 %
Megvalósítás
sikeres
Az egyes karoknál már több oktató, kutató megkezdte a PhD fokozat megszerzéséhez

szükséges tanulmányait, de a magas óraterhelés mellett 2009. évben nem sikerült
befejezni a tanulmányokat, így ezek áthúzódnak a 2010-es évre. Ez év végére az
intézmény által vállalt arány teljesíthetőnek látszik.
2. Versenyszférából származó bevételek

Célérték
Tény
Megvalósítás

2007. év
236.800 E Ft
236.800 E Ft

2008. év
250.000 E Ft
270.704 E Ft
sikeres

2009. év
300.000 E Ft
347.524 E Ft
sikeres

2010. év
320.000 E Ft

A vállalkozásoktól érkező szakképzési hozzájárulás, innovációs járulék és az egyéb
kutatási célú megbízások összege 2009. évben 15,8%-kal meghaladta a tervezett
értéket a versenyszférával való jó együttműködésnek köszönhetően.
III. Gazdálkodás
1. A 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozásállomány

Célérték
Tény
Megvalósítás

2007. év
0
0

2008. év

2009. év

2010. év

0
0

0
0

0

Az egyetemnek nincs 60 napot meghaladó lejárt tartozásállománya.

2. Egy dolgozóra, oktatóra jutó bevétel alakulása
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Célérték

Tény

2007. év
Egy

2008. év
Egy

2009. év
Egy

dolgozóra: 7,7

dolgozóra: 7,7

dolgozóra: 7,9

M Ft

M Ft

M Ft

Egy oktatóra:

Egy oktatóra:

Egy oktatóra:

27,3 M Ft
Egy

27,3 M Ft
Egy

27,8 M Ft
Egy

dolgozóra: 7,7

dolgozóra: 8,7

dolgozóra:

M Ft

M Ft

9,2 M Ft

Egy oktatóra:

Egy oktatóra:

Egy oktatóra:

27,3 M Ft

28,1 M Ft
sikeres

28,95 M Ft
sikeres

Megvalósítás

2010. év
Egy dolgozóra:
8,1 M Ft
Egy oktatóra:
27,9 M Ft

A vállalt célértéket mindkét mutatónál teljesítettük.
IV. Irányítás szervezeti hatékonysága
1. Minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, bevezetése

Célérték
Tény
Megvalósítás

2007. év
0
0

2008. év

2009. év

2010. év

0
0

0
0

1

2009. évben elkezdődött a rendszer kidolgozása és megtörtént a pályáztatás elindítása.
A tényleges bevezetését 2010. évre tervezzük.

2. Controlling kidolgozása, bevezetése

- 25 -

Célérték
Tény
Megvalósítás

2007. év
0
0

2008. év

2009. év

2010. év

0
0

0
folyamatban

1

A controlling rendszer kidolgozása folyamatban van, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően bevezetését 2010. évre tervezzük.
V. Nemzetközi és regionális együttműködés
1. A hazai és külföldre irányuló hallgatói mobilitás mutatóinak változása

Célérték

2007. év
2007/08

2008. év
2008/09

2009. év
2009/10

2010. év
2010/11

Hazai: 44 fő

Hazai: 50 fő

Hazai: 55 fő

Hazai: 61 fő

Külföldre: 172

Külföldre: 185
fő

Külföldre: 207
fő

Külföldre: 227
fő

2008/09

2009/10.

Hazai: 44 fő

Hazai: 105 fő

Hazai: 236 fő

Külföldre: 172

Külföldre: 108
fő

Külföldre: 148

fő
2007/08
Tény

fő
Megvalósítás

sikeres

fő
sikeres

A kiutazó hallgatói létszám szignifikáns emelkedését több tényező is befolyásolja,
nehezíti:
- külső körülményként a gazdasági válság hatása említhető, ami még inkább
megnehezítette vagy ellehetetlenítette a kiutazást,
- szintén külső körülmény, hogy a 2009/2010-es tanévben már teljesen megszűnt
az osztatlan képzés egyetemi karainkon (kivéve az Állatorvos-tudományi Kart)
és a hallgatói pályázati kedvet ez erősen csökkenti,
- további körülményként említenénk azt a tényt, hogy a pályázott kereteket sem
lehet évről-évre jelentősen emelni. A keret országosan van elosztva és ezt olyan
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faktorok is befolyásolják, hogy adott évben hány intézményi pályázat érkezik be.
2. Külföldi partnerekkel folytatott oktatási, kutatási, egyéb együttműködési
szerződések száma alapján

Célérték
Tény
Megvalósítás

2007. év
50
50

2008. év

2009. év

2010. év

53
57

60
65

60

sikeres

sikeres

2009. év folyamán új nemzetközi együttműködési szerződéseket kötött az egyetem:
− a Josai University Corporation-nel (Japán),
− a Kazah National Agrarian University-vel (Kazahsztán),

− a Kafr El-sheikh University-vel (Egyiptom),
− az University of Dubrovnik (Horvátország), valamint
− az Universidad de Guadalajara (Mexikó).
A fenti adatok alapján összességében megállapítható, hogy 2009. évben a
teljesítménycélokat sikerült az intézménynek teljesítenie.
A Tessedik Sámuel Főiskola teljesítménycélokkal kapcsolatos adatszolgáltatását a II.
sz. melléklet tartalmazza.

1.2.5.

A hallgatói létszám alakulása

2009-es évben az alap- és mesterszakok logikájának megfelelően alakult az egyetem
szervezete. A korábbi években kialakult tanszéki struktúra intézeti struktúrává alakult
és egyes intézetek elnevezése 2009-es évben megváltozott.
A hallgatói létszámok alakulásánál fontos megemlíteni, hogy csökkent a költségtérítéses képzésre jelentkező hallgatók száma, ami betudható a külső gazdasági helyzet alakulásának. Ezen túlmenően a jelentkezések számát tekintve meg tudta őrizni az Egye- 27 -

tem az eddig kivívott pozícióját. Ez a szakjaink iránti érdeklődés növekedését jelzi,
ugyanakkor törekedni kell arra, hogy minden karunk tartani tudja az eddigi jelentkezések számát.
A Szent István Egyetemnek 17.558 fő hallgatója van, ezen belül az államilag
finanszírozott számított hallgatói létszám 7.496 fő volt. ami minimális mértékkel:
0,8%-kal csökkent 2008. évhez viszonyítva. A költségtérítéses hallgatók létszáma 6.195
fő, amely jelentős: 23,4%-os csökkenést jelent 2008. évhez képest. Felsőfokú
szakképzésben összesen 529 fő vett részt, így 2008. évhez képest 23,0%-kal nőtt a
hallgatók száma. Szakirányú továbbképzésben részt vevők száma 885 fő volt, amely az
előző évhez képest 9,2%-os csökkenésnek felel meg.

A közoktatásban részt vevő

tanulók száma 768 fő, ami 22,9%-os emelkedést mutat 2008. évhez viszonyítva.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon az egyes képzésekben részt vevő
hallgatók számának alakulását vizsgálva az alábbiak tapasztalhatók:
Az egyetemi nappali rendszerű képzések hallgatói létszámánál megfigyelhető
csökkenés az osztatlan kifutó képzésekből adódik. Összességében a hallgatói létszám
stagnál.: míg a nappali tagozaton létszámcsökkenés történt, addig a levelező szaknál
9,5%-os növekedés mutatkozik. A külföldi hallgatók létszáma kis mértékben
növekedett, de általában magyar nyelvű képzésben vesznek részt. Az államilag
támogatott hallgatók arányszámának szignifikáns növekedése a levelező képzésben
bevezetett államilag támogatott helyekre vezethető vissza.
A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon

növekedett az államilag

finanszírozott hallgatók létszáma, ezzel egyidejűleg a költségtérítéses hallgatók aránya
csökkenő tendenciát jelez. A főiskolai hallgatói létszám az utolsó két évben jelentősen
csökkent, a bolognai folyamat során az alapképzésben felvételt nyert hallgatók száma
jelentős növekedést mutat. Mind a nappali, mind a levelező rendszerű képzésnél
emelkedett a hallgatói létszám, minimális csökkenés a külföldi hallgatók esetében
tapasztalható. Az új felvételi rendszer - amely az első helyes jelentkezéseket veszi
figyelembe – a kar számára előnyösnek bizonyult, mert gödöllői karoknak továbbra is
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kiemelkedő az ismertsége és az oktatás színvonalán alapuló vonzereje.

A 2009. évi

felvételi a kar számára kedvezően alakult, mert valamennyi elinduló BSc szak 20-50 fő
közötti hallgatói létszámmal indult.

A levelező tagozatos képzések kiváltására

felnőttképzési programok indítása van folyamatban.
A Gépészmérnöki Kar fennállásának egyik legjelentősebb beiskolázási létszámát érte
el 2009 szeptemberében (430 fő). Nappali tagozaton mind az államilag finanszírozott,
mind a költségtérítése hallgatók létszáma növekedett az előző évhez képest: 4,5%-kal.
Levelező tagozaton a költségtérítéses hallgatók száma a 2008. évinek a 86,8%-a.
Összességében a kar hallgatói létszáma az előző évhez képest 1,5%-kal emelkedett. A
kar 2009. évben szélesítette rövid ciklusú képzési kínálatát a szakirányú
továbbképzések és a felsőfokú szakképzés terén.
Az Alkalmazott Bölcsészeti Karon 2009. évben az államilag finanszírozott nappali
tagozatos hallgatók létszáma jelentős csökkenést mutat az előző évhez képest, melynek
mértéke eléri a 21%-ot. A hallgatói létszám csökkenése a megváltozott felvételi
rendszernek is köszönhető, mely legnagyobb mértékben a tanító szaknál jelentkezik.
Az intézmény a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés terén próbálja
ellensúlyozni a kieső bevételeket. Szorgalmazza a művészeti területen való
szerepvállalást a középiskolások esetében is az ott jelentkező igényeknek megfelelően.
Az Állatorvos-tudományi Kar hallgatói létszáma minden képzési formánál emelkedett
2009. évben, összességében: 7,2%-kal. A külföldi hallgatói létszámnál is 5%-os
növekedés tapasztalható.

A Pedagógiai Karon (Szarvas) az államilag finanszírozott hallgatói létszám 690 főről
561 főre csökkent, a felsőfokú szakképzésben 198 főről 249 főre növekedett. A
költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók száma jelentős mértékben nem
változott. A bevétel növelése érdekében új kidolgozású tanfolyamok, OKJ-s képzések,
felnőttképzés keretében indított szakmai és nem szakmai tanfolyamok indítása
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tervezett.
A Víz- és Környezetgazdálkodási Karon (Szarvas) az elmúlt két évben a hallgatói
összlétszámban közel 13%-os létszámcsökkenés tapasztalható, ami elsősorban az
agrárképzések iránti érdeklődés mérséklésével, a lecsökkent választható alapszakok
számával magyarázható. A hallgatói létszám növelése érdekében mesterszakok
indítását tervezzük a Szent István Egyetem karaival közösen, valamint új alapszak,
FSZ szak létesítése is folyamatban van.
A Gazdasági Kar (Békéscsaba) alapképzésben és főiskolai képzésben résztvevő
hallgatói létszáma 2009. évben 1353 fő volt, 2008. évhez viszonyítva 235 fővel, 15%kal kevesebb. A többi képzési formában is elég jelentős csökkenés volt tapasztalható,
kivéve a felsőfokú szakképzést, ahol 65 fővel több hallgató volt.
Az Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézetnél (Gyula) összességében
szintén csökkent a hallgatói létszám, ami a levelező képzésnél nyilvánul meg: itt 13%os a csökkenés, míg a nappali rendszerű képzésnél 2%-os a növekedés. A levelező
tagozatnál is elsősorban a költségtérítéses képzésnél tapasztalható a nagyobb mértékű
csökkenés, ami a gazdasági válsággal összefüggő anyagi okokra vezethető vissza.
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Államilag támogatott hallgatók létszáma
Alapképzés
SzakokSzakcsoportok
Gazdasági

646

829

Index
(%)
128,3
3

Bölcsész, Társ.tud.

291

287

98,63

Tanító, óvó

456

433

94,96
120,2
1
122,8
1
100,0
0

2008 2009

Agrár

1024 1231

Műszaki
Természettudomány
i
Informatika
Szociális, pszichol.
Művészeti

1837 2256

Egészségügyi

43

43

Master
200
8

Index
(%)

23

49 213,04

133

27

21

57 271,43

133

11

0,00

241 547,73
52

12

0,00

200
8

200
9

162

23

39

4

237

54

Egyetemi

Inde
x (%)
14,2
0
10,2
6
22,7
8
20,3
0

44

200
9

Főiskolai

634

345

219

106

200

200
9

Inde
x (%) 2008
60,5
121
0

200
9

Index
(%)

54,4
2
48,4
0

20
203

90

44,33

123

159

204

128,3
0

19

4659 5373

115,3
3

88

Felsőfokú
szakképzés

Összesen

2008

200
9

Index
(%)

200
9
133
9

Index
(%)

183,82

200
8
112
0

68

125

38

30

78,95

368

373

101,36

487
178
7
249
0

70,27

109,07

6

126

135

107,14

73

60

82,19

118
76

0,00
159,46
0,00

43
45
400
0

55
0
214
76

127,91
0,00
53,50
0,00

0,00

224

204

91,07

471
749
6

106,08

120,89

444
756
0

411 467,05

846

25
74

4,88

0,00

125

14,7
8

46
202
127
5
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144
716

71,2
9
56,1
6

242

327

242

327

135,1
2
135,1
2

119,55

693
194
0
228
3

0,00

Állatorvos
Összesen

200
8

Osztatlan

450

544

92,11

99,15

Hallgatói létszám alakulása

Alapképzés

Összes hallgató
- nappali
- levelező
Számított
államilag
támogatott összes
hallgató
- nappali
- levelező

Master

2008
9646
5718
3928

2009
11805
7103
4702

Index
(%)
122,4
124,2
119,7

4659
4283
376

5373
4957
416

115,3
115,7
110,6

2008 2009
391 1180
95
172
296 1008

88
88

411
157
254

Főiskolai
Index
(%)
301,8
181,1
340,5

467,0
178,4
0,0

2008 2009
3027 992
1098 372
1929 620

846
636
210

125
100
25

Egyetemi

Index
(%)
2008 2009
32,8 2289
937
33,9 1624
923
32,1 665
14

14,8 1275
15,7 1275
11,9

Osztatlan

Index
(%)
40,9
56,8
2,1

2008
736
736

56,2
56,2

242
242

716
716

Államilag
támogatott
hallgató aránya
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2009
916
916

327
327

Felsőfokú szakképzés
Index
(%) 2008
124,5 678
124,5 248
430

135,1
135,1

450
242
208

2009
843
314
529

544
278
266

Szakirányú
továbbképzés

Index
(%) 2008 2009
124,3 975
885
126,6
123,0 975
885

120,9
114,9
127,9

Index
(%)
90,8
90,8

Összesen
2008
17742
9519
8223

2009
17558
9800
7758

Index
(%)
99,0
103,0
94,3

7560
6766
794

7496
6535
961

99,2
96,6
121,0

55,4

55,6

1.2.6. A beszámoló számszaki adatainak elemzése
Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatói juttatások alulfinanszírozottsága
miatt az év végi elszámolásnál 10.234 E Ft többlettámogatásra jogosult az egyetem.
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásból 5.448 E Ft visszafizetési kötelezettségünk
keletkezett.
Miniszteri ösztöndíjat 25 fő hallgató kapott, melyhez 19.000 E Ft előirányzat járult. Az
intézmény ténylegesen 10.031 E Ft-ra jogosult. A visszafizetési kötelezettségünk: 8.969
E Ft.
Köztársasági ösztöndíjra 2007/2008. második félévben 65 fő hallgató, 2008/2009. első
félévében 60 hallgató volt jogosult. A rendelkezésünkre álló 23.120 E Ft előirányzatból
21.420 E Ft-ot használtunk fel.
Doktorandusz ösztöndíjra 128.340 E Ft előirányzatot kaptunk, ösztöndíjban részesült
112 hallgató, így 2.135 E Ft fel nem használt előirányzat keletkezett.
Tankönyv- és jegyzetellátás helyzete
A hallgatók tankönyv-, jegyzet-, sport és kulturális támogatásánál további 241 E Ft illeti
meg az intézményt.
Az Állatorvos-tudományi Karon a tankönyv- és jegyzetellátás oly módon került
megoldásra, hogy a hallgatók – bónusz formájában – tankönyv- és jegyzettámogatási
összeget kapnak, melyet a kijelölt üzletekben levásárolhatnak.
A SZIE Gödöllői Campusán a tankönyv és jegyzetellátást a Szent István Egyetemi
Kiadó látja el. A Kiadó az egyetemi tankönyveket és jegyzeteket saját üzemeletetésű
digitális nyomdájában készíti és a szervezetén belül működő könyvesbolt útján
értékesíti. A nem saját készítésű jegyzeteket és tankönyveket külső kiadóktól és
társintézményektől szerzi be. A hallgatók egy része a jegyzettámogatást vonalkódos
kártya felhasználásával veheti igénybe, a hallgatók másik része az ösztöndíjukkal
kapják meg.

- 33 -

Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar a hallgatói jegyzet- és tankönyv ellátására és
forgalmazására egy külső céget bízott meg: az AVERNIM Kereskedelmi Szolgáltatót. A
hallgatóknak a jegyzettámogatási összeget rendelkezésre bocsátja. Minden hallgató az
adott évben felvett tantárgyaihoz legjobban illeszkedő tankönyvet, jegyzetet vásárolhatja
meg.
Az Állatorvos-tudományi Karon a hallgatói oktatásba beépített szervezett sport
tevékenység folyik, melynek keretében az úszás és a kosárlabda esetében realizálódik
támogatás, valamint a támogatott kulturális rendezvények: Equus Napok, gólyatábor,
gólyabál, Butykos Néptánc Együttes, énekkar.
Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon a 2009. évi sport támogatás a hallgatók
uszodai bérletére, korcsolyázási lehetőségére, különböző labdajátékok sportolási
lehetőségére, sí táborban való részvételi hozzájárulására, illetve a sport felszerelések
beszerzésére nyújtott fedezetet. A kulturális támogatásra fordított összeg múzeumi
belépők és rendezvények zenei szolgáltatásához nyújt segítséget.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon a sport és kulturális tevékenységek
támogatására jutó normatíva teljes egészében felhasználásra került az oktatási
tevékenységek hátterének biztosítására illetve a hallgatók versenyeztetésének
finanszírozására. A Kar hallgatói ezáltal részt tudtak venni a MEFS versenyein
atlétika, labdarúgás, kézilabda, floorball és röplabda sportágakban, illetve ezen
rendezvények mellett a BEFS által meghirdetett Univerzitás Kupán is elindultak
kézilabdában.
Kollégiumi ellátás
Kollégiumi támogatásnál a hallgatói jogosultság alapján 104.500 E Ft befizetési
kötelezettség keletkezett.
Kollégiumi ellátásban 2.569 fő részesült, az összes hallgatói létszám 14,6%-a, ez 2008.
évhez képest 0,8%-os csökkenést jelent. A férőhely kihasználtság 85,0%-os volt, a
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szabad kapacitásokat a kollégiumok csak részben hasznosították kereskedelmi
szálláshely szolgáltatás keretében. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a
jászberényi, a szarvasi és a békéscsabai kollégiumok kihasználtságára, mivel nagyon
magas a hallgatói létszám kiesés.
Az Alkalmazott Bölcsészeti kar kollégiumi juttatásait elemezve 11,1%-os csökkenés
tapasztalható, mely a hallgatói létszám további csökkenésével magyarázható.
Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon 127 fő részére biztosított a kollégiumi ellátás.
Ezt az összes hallgatói létszámhoz viszonyítva 18,0%-os ellátottsági szintet kapunk.
Az Állatorvos-tudományi Kar a lakhatási támogatás összegét a 296 férőhelyes
kollégium felújításra fordította. A Karon minden kollégiumot igénylő hallgató felvételre
került. A kihasználtság 100%-os.
A Szent István Egyetem Gödöllői Campusa 1700 kollégiumi férőhellyel rendelkezik. Hat
féle árkategóriában 1-, 2-, 3-, 4-, és 8 ágyas lakrészt lehet igénybe venni. A kollégiumot
igénylők teljes mértékben elhelyezésre kerülnek. A kollégium feltöltöttsége 99%-os volt.
A Gödöllői Kollégiumok bevétele 2009-ben 45.000 millió forinttal több volt mint 2008ban. Ez 6,2%-os növekedést jelent. A kollégiumi dolgozói létszám 20 főről 19-re
csökkent, a bér és költségei 542 ezer forinttal csökkentek. Az összes kiadás 2009. évben
189.048 E Ft-tal volt magasabb az előző évinél, ami 25%-os költségnövekedést jelent. A
kiadás növekedést elsősorban az energia ár emelkedése, a víz- és szennyvíz ár
növekedése, az Euró árfolyam változás, valamint az ÁFA kulcs 20%-ról 25%-ra történő
emelése okozta. A nyári kihasználtság jobb volt az előző évinél, + 45 millió, de a
gazdasági válság hatására a nyári férőhelyek iránt növekedés nem volt.
A kollégium a nappali hallgatók 52 százalékát fogadta, és helyezte el.

A Tessedik Sámuel Egyetemi Központhoz tartozó karoknál szintén jelentős hallgatói
létszám csökkenés történt. A PPP konstrukcióban lévő kollégiumok nehezebb évet zártak
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2009-ben. Ennek oka a hallgatói létszám csökkenése, és a felügyeleti szervtől kapott
támogatás – a növekvő költségek mellett – nem volt elegendő. A kereskedelmi
szálláshelyek értékesítéséből származó bevételek sem tudták kompenzálni a hiányzó
összeget. Elméletileg másfél hónap állna a nyári hasznosítás rendelkezésére, de a nyári
képzés hiánya miatt, csak kereskedelmi szállásként tudtuk hasznosítani. A férőhely
kihasználtság a 4 kollégiumban összesen 61,6%-os volt. A kereskedelmi szálláshely
értékesítés területén sokkal intenzívebb marketing munka szükséges az intézmény
részéről.
Lakhatási támogatásban, 2009-es évben az egyetemen 2.950 fő részesült, így a
rendelkezésünkre álló 210.000 E Ft támogatásból 33.000 E Ft-ot visszafizetünk.
Speciális feladatok alakulása
Egyéb speciális programok támogatására: anyanyelvi lektorok 22.300 E Ft, OSJER
mérőállomás 2.400 E Ft előirányzatot kaptunk.
A Gyes-Gyed-en lévő hallgatók támogatására az eredeti költségvetésünkben 13.358 E Ft
támogatás épült be, az év során többlettámogatásban nem részesültünk. E jogcímen
egyetemünket megillető támogatás összege a kifutó (2006. előtt indult) képzéseknél
12.729 E Ft. A különbözet (5.020 E Ft) a pénzmaradvány elszámolásánál került
rendezésre.
A fogyatékossággal élő hallgatók támogatására 4.320 E Ft a jogosultságunk, így
további 600 E Ft illeti meg az intézményt.
Közoktatási feladatok
Az egyetemen egy Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium működik Jászberényben 540
fővel, valamint egy Gyakorló Általános Iskola és Óvoda Szarvason 228 fővel. 2009. évi
rendelkezésre álló normatíva 313.217 E Ft volt, az intézményt megillető támogatás
összege 317.355 E Ft, ezért az egyetemnek 4.138 E Ft támogatás jár. 2008. szeptember
1-től Jászberényben beindult a gimnáziumi képzés, jelenleg a 9-ik évfolyamon két
osztály végzi tanulmányait. Az általános iskola alsó tagozatának megemelkedett
jelentkezési létszáma, és a gimnáziumi osztályok beindítása jelentősen növeli az iskola
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tanulóinak létszámát.
Oktatói – kutatói ösztöndíjra 2009. évben a Szent István Egyetem nem rendelkezett
támogatási előirányzattal, így a számszaki beszámoló 9. számú melléklete „nemleges”.
Az ingatlanok könyv szerinti bruttó értékének 1,5%-a: 122.838 E Ft, amely az intézmény
kezelésében lévő ingatlanok állagmegóvási kötelezettsége. Ezzel szemben az egyetem
2009. évben 334.867 E Ft-ot fordított az ingatlanok felújítására és karbantartására.
Az intézmény 2009. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszege: 17.226.409 E Ft,
amely a módosított előirányzatnál 1.329.317 E Ft-tal, 7,2%-kal kevesebb. Ezen belül a
Működési előirányzat teljesítése: 16.066.819 E Ft, a módosított előirányzathoz képest
1.200.173 E Ft-tal, 6,95%-kal alacsonyabb. Ez a csökkenés az egyetemnél év közben
bevezetett takarékossági és racionalizálási intézkedéseknek köszönhető, amely
megmutatkozik mind a dologi kiadásoknál (6,34%-os megtakarítás), mind a személyi
juttatásoknál (4,76%-kal kevesebb). A felhalmozási előirányzat teljesítése 129.744 E Fttal maradt el a módosított előirányzattól. (Számszaki beszámoló 6. sz. melléklet).

1.2.7

Tudományos Diákköri Tevékenység

A Tudományos Diákköri Tevékenység 2009. évi alakulását vizsgálva az alábbi
összegzést tehetjük:
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon 2009. november 26-án került
megrendezésre a Kari TDK. 8 szekcióban 69 pályamunka került bemutatásra, 64 GTKs, 2 MKK-s és 3 fő külföldi hallgató részvételével. A konferencián a Szekcióbizottságok
véleménye alapján jól felépített, szakmai szempontból kiváló pályamunkák, látványos,
jól szerkesztett prezentációi kerültek bemutatásra. A 30 helyezés mellett 52 különdíjban
részesültek a hallgatók. 36 pályamunkát javasoltak a Bizottságok az OTDK-n történő
megmérettetésre.
Az elmúlt, 2009-es esztendő a Gépészmérnöki Kar tudományos diákköri munkájában,
annyiban hozott változást, hogy már V. évfolyamos hallgatónk nem volt, ennek ellenére a
BSc. – MSc. rendszerű oktatásra való átállás viszonylag nagyobb zökkenő nélkül
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megtörtént. Igaz ezt elősegítette a korábbinál is intenzívebb szervezőmunka a Karon és
az Intézeteknél. Az Intézetek által megadott témakörökhöz számos hallgatót sikerült
megnyerni, aminek hatására a TDK-s hallgatók száma emelkedett az előző évekhez
képest. Az év során a konkrét feladatokhoz, dolgozatok bírálatához, a konferenciák
Bíráló Bizottságaiba, konferenciákra kísérőként, mintegy 35-40 oktatót is sikerült
megnyerni. Célunk, a TDK munka iránt elkötelezett hallgatók és oktatók táborát
mindjobban szélesíteni, lehetőségeink figyelembevételével.
A kari Tudományos Diákkör feladatai a következő fő feladatkörökbe sorolhatók:
-

kiemelt feladatok: mint részvétel az országos konferenciákon, intézményi konfe-

rencián, külföldi intézmények konferenciáin,
-

a folyamatosan jelentkező rutinfeladatok: mint a kutatómunka segítésével, a TDK

szervezésével, irányításával kapcsolatos feladatok,
-

kapcsolattartás az OTDT-vel, annak Szakmai Bizottságaival, hazai és külföldi

társintézményekkel, cégekkel.
A 2009-es esztendőben több, jelentős rendezvényen vettek részt hallgatóink. Ezek közül a
talán a legrangosabb az Országos Tudományos Diákköri konferencia volt, amelynek két
szekciójában vett részt Karunk, összesen 6 hallgatóval.
2009-ben két hallgatónk, egy kísérő tanárral Nyitrán a Mezőgazdasági Egyetem
hallgatói konferenciáján vett részt, ahonnan egy első helyezést és egy különdíjat hoztak
haza.
Az intézeti konferenciára november 25-én került sor 30 fős részvétellel, két szekcióban.
A nagybányai Műszaki Egyetemről és a nyitrai Mezőgazdasági Egyetemről 2-2 hallgató
érkezett egy –egy kísérő tanárral.
Bár a konferencián szereplő hallgatók többsége első alkalommal mutatta be munkáját,
az előadások színvonalasak voltak. Az intézeti konferencia sikeresnek mondható abból a
szempontból is, hogy mind a két szekcióban jelentős volt az érdeklődők száma. Az
intézményi konferenciával megkezdtük a felkészülést a 2011. évi XXX. OTDK-ra. Karunk
is részt vesz az OTDT két szakmai bizottságának szervező, adminisztrációs előkészítő
munkájában. Rendszeresen képviseljük Karunkat az OTDT Műszaki Tudományi és az
Agrártudományi Szakmai Bizottságában.
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A Tudományos Diákköri Konferenciák minden évben nagy sikerrel kerülnek
lebonyolításra a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon. Az utóbbi években
folyamatosan nőtt a konferencián résztvevő hallgatói létszám. A Bsc-s hallgatók is
ugyanolyan lelkesedéssel vágnak neki a konferenciáknak, mint a kimenő 5 éves
képzésben résztvevő (egyetemi) hallgatók. A jövő tudományos szakembergárdájára
nézve ez nagyon pozitív előjel.
A 2009. évi kari diákköri konferencián 83 dolgozat versenyzett 11 szekcióban. A
dolgozatok szám ismét rekordnak számít, az eddigi években ez a szám egyszer sem érte
el a 80-at. A 11 eltérő tudományterületet képviselő szekció munkájában a kari TDT
tagjain kívül több, mint 60 egyetemi és külső bizottsági tag vett részt.
Munkánkat és a hallgatók díjazását idén is több, mint 30 támogató segítette
felajánlásával. A SZIE Rektorának, az MKK Dékánjának, az EDHT elnökének,
alapítványoknak és egyéb szervezeteknek köszönhetően a 28 díjazotton kívül mintegy
70 különdíjat sikerült kiosztanunk a résztvevő hallgatók között.
A konferencia teljes költségvetése megközelítette a 900.000 Ft-ot, amelynek
legjelentősebb részét a helyezettek díjai, a nyomdai kiadványok és a fogadás költségei
tették ki. A költségek fedezetét a Kar és a KTI (2008-ban 520.000 Ft, 2009-ben 500.000
Ft támogatást nyújtottunk a Tudományos Diákköri Konferencián helyezéseket elérő
hallgatók részére), valamint a HÖK biztosította.
Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon 2009. évben megrendezett TDK-n két
szekcióban 17 hallgató vett részt. Ebből 6 hallgató ért el különböző helyezést, 1
hallgató rektori díjban részesült. A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
műszaki tudományi szekcióján a résztvevő 11 hallgatóból 7 fő ért el helyezést.
Az Állatorvos-tudományi Kar is támogatta a tudományos diákköri tevékenységet. A
saját bevételei terhére elsősorban a központi rendezvényeken való részvétel járul hozzá.
A pályamunkákra adott elismeréseket szponzorok adják. 2009. évben 36 fő hallgatótól
36 pályamű érkezett és mind részesült valamilyen díjazásban.
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A Tessedik Sámuel Egyetemi Központ minden karán színvonalas, jól szervezett TDK
munka folyik. 2009-ben a karokon mintegy 30 hallgatói tudományos munka született és
került bemutatásra a XXIX. OTDK konferenciákon. A 2009-ben megrendezett OTDK-n
intézményünk a különböző szekciókban 30 dolgozattal volt jelen.
Az Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet a TDK munkát a
hallgatókkal való foglalkozás nagyon fontos elemének tekintette a képzés megindításától
kezdve az Ápoló szak mindenkori vezetése. Az elmúlt tanévben is megrendezésre került a
helyi TDK, melynek legjobbjai szép előadásokkal vettek részt a XXIX. Országos
Tudományos Diákköri Konferencián Pécsett. A fentieken túlmenően poszter tárlat
keretében is bemutatásra kerül a 10 legjobb hallgatói pályamunkából készült poszter.
1.2.8 Hallgatói, oktatói és kutatói mobilitás
A Szent István Egyetem Külkapcsolati Irodája a Tessedik karokkal integrált SZIE
főszerződést írt alá 338.477 EUR-ról. Ebből 263.456 EUR költhető hallgatói tanulmányi
ösztöndíjakra, 15.857 EUR hallgatói szakmai gyakorlatra, 19.699 EUR oktatói
tanulmányutakra, 18.045 EUR személyzet képzésére és 21.420 EUR a mobilitás
szervezés költségeire.
Új Erasmus bilaterális szerződések a következő intézményekkel köttettek:
- University of Zagreb, Horvátország
- Jagellonian University, Krakkó, Lengyelország
- University of Technology and Life Sciences, Bydgosz, Lengyelország

- West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Lengyelország

Kimenő oktatói mobilitás:
A Mezőgazdasági és Környezettudományi Karról 2 fő oktató utazott Németországba,
illetve Szlovákiába, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karról 4 fő oktató
Franciaországba, Törökországba, Spanyolországba, valamint Lengyelországba.
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Kimenő hallgatói mobilitás:
A gödöllői kampuszról 38 fő hallgató jutott ki Erasmus tanulmányi részképzés
keretében, továbbá 4 hallgató gyakorlati részképzésre.
Bejövő oktatói mobilitás:
3 fő oktató látogatott el egyetemünk három gödöllői karára és tartott szakterületének
megfelelő témában előadást, melyek által hazai és cserediákjaink is szakmailag
gazdagodtak. Vendégoktatóink Olaszországból, Csehországból, illetve Törökországból
érkeztek.
Bejövő hallgatók:
A 2009-2010 tanév első félévében összesen 69 hallgató (Törökországból, Hollandiából,
Belgiumból, Franciaországból, Spanyolországból, Németországból, Lengyelországból
és Romániából) választotta a SZIE három gödöllői karát, többségük mindhárom kar
kurzuskínálatából vett fel tárgyakat.
Az Állatorvos-tudományi Karon a hallgatók kétoldalú egyezmények keretében,
valamint ERASMUS és CEEPUS pályázat támogatásával tudnak külföldi képzésben
részt venni. 2009. évben összesen 43 fő hallgatónak nyílt lehetősége arra, hogy
külföldön folytathasson tanulmányokat.
A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon a hallgatók kétféle külföldi
részképzésben vesznek részt: ERASMUS program keretében, valamint a SOCRATES
pályázattal

Európa több felsőoktatási intézményében (Bécs, Berlin, Dronten,

Eberswald, Stuttgart, Wageningen).
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon összesen fő külföldi hallgató vett rész
teljes idejű képzésben és 8fő magyar hallgató folytatta tanulmányait külföldön
részidejű képzés keretében.
A Gazdaság- és Környezettudományi Kar szervezésében kerültek megrendezésre az
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alábbi konferenciák:
- 2009. június 23-26. UN Millenium Goals: Challenges and Perspectives címmel ke-

rült megrendezésre a SZIE GTK, a GAK Kht és a Delhi School of Professional Studies közös konferenciája.
FAO támogatás: 8000 USD
- 2009. március 27. Tudományos konferencia a fenntartható fogyasztásról
- Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Workshop sorozata
Ezen túlmenően szinte valamennyi intézet munkatársai számos alkalommal részt vettek a
szakterületükön rendezett konferencián, így például Bulgáriában, Németországban,
Szlovákiában, Japánban.

1.2.9. Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács
A Szent István Egyetemen hét doktori iskolában folyik PhD-képzés. A 2009-es évben
megtörtént a doktori iskolák akkreditációja. A doktorandusz hallgatói létszám az előző
évhez képest csökkent az ösztöndíjas nappali rendszerű képzésben 1 fővel (Gödöllői
Campuson –5 fő, az Állatorvos-tudományi Karon +4fő), a költségtérítéses hallgatóknál
5 fővel.
2009-ben a tudományos és fenntartási normatíva összege nem változott, az oktatási
normatíva pedig magasabb lett. Ez leginkább az Állatorvos-tudományi Karon jelentett
jelentős bevétel növekedést, a Gödöllői Campuson viszont – a nappali tagozatos
hallgatók létszámának csökkenése miatt – elmaradt 2008-hoz képest.
2009. évi OKM támogatás bevétele
Támogatás
(ösztöndíjas
hallgató)
Oktatási támogatás
Fenntartási

MKK
(59 fő)
57.525
3.540

GTK
(16 fő)
10.400
960
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GEK
(10 fő)
9.750
600

ÁOTK
(30 fő)
292.500
1.800

E Ft
Összesen
(116 fő)
106.925
6.900

támogatás
Tudományos
támogatás
Összesen

53.100

8.000

8.500

27.000

96.000

114.165

19.360

18.850

58.050

210.425

Oktatási normatív kutatástámogatás összege:
társadalomtudomány: 650 E Ft/fő/év, természettudomány: 975 E Ft/fő/év.
Tudományos normatív kutatástámogatás összege:
társadalomtudomány: 500 E Ft/fő/év, természettudomány: 900 E Ft/fő/év.
Fenntartási támogatás egységesen: 60 E Ft/fő/év.
A Karoknak közvetlenül juttatott összegek
Támogatás
(ösztöndíjas hallgató)
Oktatási támogatás (0%)
Fenntartási
támogatás
(100%)
Tudományos támogatás
(80%*)
Összesen

MKK
(59 fő)

GTK
(16 fő)

GEK
(10 fő)

0

0

0

MindÖsszesen (85
fő)
0

3.540

960

600

5.100

42.480

6.400

6.800

55.680

46.020

7.360

7.400

60.780

* A maradék 20%-ból történik a doktori iskolák vezetői és titkári pótlékainak kifizetése,
mely 2009-ben összesen 6 iskolavezető és 6 titkári kereset-kiegészítését jelentette
összesen 7.920 E Ft.
2009-ben a külföldi hallgatói képzésből befolyt doktori bevétel 4.580 E Ft.
Mivel a doktori képzés és habilitáció, mind a pénzügyi területen az EDHT titkársága
ellátja a törvényben, rendeletekben és a vonatkozó jogszabályokban előírt feladatait. A
gazdálkodásban jól érvényesül a gazdaságosság követelménye.

1.3.

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági
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intézkedések,

azok

okai

(jogszabályváltozás

stb.)

és

a

gazdálkodásra,

feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra
korszerűsítésére tett intézkedések
A Szent István Egyetem Szenátusa által még 2007 decemberében egyhangúan elfogadott
rektori program egyik célkitűzésének eléréséhez, a „szolgáltató egyetemmé” válásról
döntött. Ennek első lépéseként a meglévő, és az újonnan jelentkező feladatokat
rugalmasan, gyorsan és hatékonyan megoldani képes központi szervezeti egységek
megreformálását, átalakítását, tűzte ki. A reformintézkedések jelentős része az egyetem
központi adminisztratív szervezetét, a Főtitkári Hivatalt érintette 2008-ban és 2009-ben
is, továbbá a Gazdasági Főigazgatóságot.
A Főtitkári Hivatalnál a fentiek jegyében 2009. évben az alábbi célok és feladatok
valósultak meg:
1. Az egyetem szabályozottságának megteremtése, mint célkitűzés keretében meg-

kezdődött a jogszabályi módosítások során érintett szabályzatok megújítása, új
szabályzatok megalkotása. 2009-ben 15 szabályzat került a Szenátus elé, amelyeket a testület jóváhagyólag elfogadott.
- Több szabályzat felülvizsgálata elkezdődött. Szükséges pl. a munkavédelmi sza-

bályzatok újragondolása, mert az európai uniós szabályozás ezeket jelentősen átírta.
- Fontos feladat a megújított szabályzatok esetében a jogszabályi változások átvezetése, valamint a pályázatokhoz kötelezően előírt szabályzatok megalkotása.
Ilyen például az egyetem Fenntarthatósági Stratégiája.
2. Az egyetem életében – méretét és tagozódását tekintve is – az egyik mérföldkőnek

számít az ügyvitelszervezés területén az egységes ügyiratkezelő és elektronikus
iktatási rendszer bevezetése. Miután az elektronikus iktatás megteremtése egyrészt törvényi kötelezettség, másrészt a modern ügyiratkezelés eszköze is, a szabályzat megalkotásával és az ügyviteli rendszer bevezetésével együttesen biztosította az egyetem vezetése az új kihívásoknak és a törvényeknek való megfelelést.
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A törvényben biztosított moratóriumot 2008-ban az egyetem arra használta fel,
hogy precíz és pontos szakmai alapokra támaszkodva, több mint 50 szoftver közül
kiválasztásra került az ügyirat kezelő és iktató szoftver. Ezt követően lefolytatásra
került a közbeszerzési eljárás. A Szenátus novemberben elfogadta az Iratkezelési
Szabályzatot ezt követően elindult a pilot program. Az elektronikus iratkezelés
megvalósítása a szabályzatnak megfelelően lépcsőzetesen került bevezetésre, hiszen nagy és széttagolt intézményről van szó.
3. PR - marketing tevékenység: A rektori program részeként nagyon fontos mér-

földkő az egyetem PR és marketing tevékenységének megszervezése, kidolgozása.
Az egyetem arculatának megalkotásával kapcsolatos munkálatok 2009 júniusában kezdődtek meg és 2010 januárjában elindult az új egyetemi honlap, mely a
régi tradíciókon nyugodva, a jelenkor elvárásainak megfelelve továbbítja az információkat az egyetem iránt érdeklődőknek, a felvételizőknek, a hallgatóinknak
és a munkatársainknak. Az új arculati elemek megjelentek az Edukáció Kiállításon, a toborzó börzéken. Az új arculati elemek legteljesebb bemutatkozását a május első hetében megrendezésre kerülő egyetemi állásbörze fogja nyújtani.
4. Informatikai felmérés: Az egyetem vezetése 2009. második félévében megbízást

adott a NOLDEX Zrt-nek az egyetem teljes körű informatikai tevékenységének
vizsgálatára. A vizsgálat fő célkitűzése az Informatikai Központ által ellátott feladatok felülvizsgálata volt. A vizsgálat mind a rendelkezésre álló személyi állományt – annak szakmai felkészültségét, motiváltságát -, az infrastruktúra helyzetét, és az integrációból fakadó problémák megoldását célozta. A vizsgálat által
feltárt hiányosságok, adatvédelemmel kapcsolatos teendők, szabályozottságot
érintő kérdések megvalósítása ütemezett munkaterv alapján kezdetét vette. A telekommunikációs szolgáltatási szerződések revíziójával – tekintettel a megvalósult
integrációra – az egyetemi szerződések módosítása történt meg, illetve történik
folyamatosan, melynek célja az ugyanarra a szolgáltatásra, de az integrációt
megelőzően különböző értéken kötött szerződések kedvezőbb irányú módosítása.
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5. Szervezeti kérdések: A Főtitkári Hivatal szervezete jelentős mértékben megválto-

zott: egyszerűbb és áttekinthetőbb munkaszervezetekben folyik a munka. A változtatás fő célkitűzése: a munka racionalizálása, a párhuzamosságok felszámolása,
az olcsóbb és hatékonyabb munkavégzés megteremtése volt. A Főtitkári Hivatal
Ügyrendjét a szenátus 2009. évben hagyta jóvá.
A Főtitkári Hivatal az alábbi szervezeti egységein keresztül látja el feladatait:

-

A Pályázati és Innovációs Központ fő célkitűzése az egyetemi pályázati források
generálása, a szakmai munkához kapcsolódó anyagok elkészítése, a pályázati aktivitás elősegítése, a pályázati munka szervezése, pályázati eredmények hasznosítása

-

A Külkapcsolati Iroda létét az eddig egyetemi szinten elaprózódott feladatok öszszevonása, átlátható és ellenőrzött keretek között történő nemzetközi kapcsolati
tevékenység folytatása igényelte. Az Iroda tevékenységi köre a jelentkező újszerű
szakmai feladatokkal továbbá a vállalati partnerkapcsolatokkal bővült ki, amely
naprakész vállalkozási partneri adatbázis fenntartását is magában foglalja.

- A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ feladata az egyetemi felnőttképzési

és szaktanácsadási feladatok koordinálása mellett a forrásgenerálás megteremtése. Az egyetem szervezeti egységeiben szétválasztva működő feladatok egy szervezeti egységbe, egy irányítás alá integrálása. A Felnőttképzési Központ közbeszerzési pályázaton a Budapesti Gazdasági Főiskola ERASMUS projekt 17 e-tananyagának szerkesztési feladatát nyerte el és valósítja meg. A Központ rendszeres
kapcsolatot tart fenn a szakmai társszervezetekkel és képviseli az egyetemet a felnőttképzés országos rendezvényein (pl. Megyei Munkaügyi Központok pályaválasztási kiállításain, állásbörzéken). Három regionális munkaügyi központtal alakított ki kapcsolatot a munkanélküliek képzési támogatására.
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- Az Ember - Erőforrás Központ munkájának eredménye az új Foglalkoztatási Kö-

vetelményrendszer. Elkészítették a munkaköri leírás minta sablonjait és véleményezés alatt áll az egyetemi teljesítményértékelési rendszer. A humán erőforrás
gazdálkodás központi és kari szervezetei között sikerült jól elhatárolni a feladatköröket, megfelelő az együttműködés.
- Kosáry Domokos Könyvtár – Levéltár - Informatikai Központ létét érintő válto-

zás volt, hogy a gödöllői kampusz könyvtára felvette Kosáry Domokos nevét, és
magába integrálta a levéltára és az Informatikai Hivatalt. A szervezeti egységek
közötti együttműködés alátámasztja, hogy az egy szervezetbe való összevonás
nem volt elhibázott döntés.
- Egyetemi Tanulmányi Hivatal és Információs Központ új szervezeti egysége a

Szent István Egyetemnek. Keretein belül működik, a Neptun csoport és az Oktatástechnikai csoport. A Tanulmányi csoport még nem állt fel, de 2009. évben
megkezdődtek a szükséges szervezeti átalakítások. A csoport küldetése a központi
oktatásigazgatási feladatok ellátása és az egyetem egészére nézve az egységes
adatszolgáltatás megvalósítása a hallgatók tekintetében.
- E Központon belül kerül kialakításra a Karrieriroda, melynek feladata a

diplomás pályakövetési rendszer és az alumni hálózat működtetése, valamint a
hallgatók

folyamatos

felkészítése

a

munkaerőpiaci

elvárásoknak

való

megfelelésre.
- Ügyvitel-szervezési és Jogi Iroda keretein belül tevékenykednek a titkársági, ren-

dezvényszervezési feladatokat ellátó munkatársak, az Érkeztető - Bontó Hivatal,
és a Jogi Iroda. A szervezeti egység tömöríti a korábban széttagoltan dolgozó
munkatársakat, áttekinthetőbb és egyszerűbb szervezeti keretet biztosít. Vezetését
a főtitkár közvetlenül látja el. Az Iroda 2009-ben 13 szabályzat elkészítésében
közreműködött, és 2 szabályzat szenátusi döntéshozatalhoz történő előkészítését
végezte. Emellett pályázatokhoz kapcsolódó szerződéseket, megállapodásokat vé- 47 -

leményezett. Az Iroda két TISZK-ben történő tulajdonszerzést készített elő 2009
nyarától kezdődően. Ma már mindkettőben tulajdonos a SZIE és e szervezetek
képzési mutatója és az egyetem képzési kínálata 75-80%-ban fedi egymást, így intézményünknek jó esélyei vannak arra, hogy ezekből a középfokú intézményekből
megfelelő számú hallgatói utánpótlás érkezzen.
6. Vezetői megbízások: 2009. február 1-jétől a főtitkári személyében változás tör-

tént. Az új vagy átalakult szervezetek vezetői kiválasztásra kerültek, folyamatosan
szem előtt tartva azt az igényt, hogy a vezetői létszám ne növekedjen. A Rövid
távú Rektori Program egyik célkitűzés az volt, hogy a nem kari jogállású szervezetek száma csökkenjen, ez a fenti összevonásokkal, integrációkkal meg is valósult 2009. évben, növelve ezzel a szervezeti struktúra hatékonyságát és átláthatóságát.
7. Integráció: A Tessedik Sámuel Főiskola integrációja bár már befejeződött, mégis

nagyon sok és aprólékos feladat adódott, mind jogi, mind gazdasági és szakmai
területen. Jelentős feladat volt a párhuzamosságok felszámolása, a harmonizáció
megteremtése, a közös működés biztosítása. Ez jelentette a szabályzatok újragondolását, a szerződések összevonását, az adatbázisok migrációját, a nyilvántartások egységesítését, az egységes elvrendszerek kialakítását, melynek döntő része
2009. évben megtörtént.
A szakindítások, szakalapítások terén is jelentős változást hozott a 2009. év.,
melyek előzményei az alábbiakban foglalhatóak össze.
A kétszintű képzésre való áttérés lényege, hogy az európai felsőoktatási térség
intézményei összehangolt képzési struktúrát alakíthassanak ki, a bemeneti és
kimeneti követelmények egységesítésével pedig előmozdítsák az európai hallgatói
mobilitást.
A magyar kormány 2010-re vállalta a magyar felsőoktatás reformjának
lebonyolítását, de az új, ún. Bolognai rendszer lényegében már 2006-ban életbe

- 48 -

lépett, hiszen a felsőfokú oktatásba ekkor belépő új hallgatók zöme már az új
rendszer szerinti alapszakokon kezdhette meg tanulmányait.
Ennek szellemében, a Szent István Egyetemen jelentős fejlődés ment végbe az
oktatás területén az elmúlt években, főleg a 2009. évben. Az állatorvos-képzés
kivételével valamennyi oktatott szakon bevezetésre került a bolognai rendszerű
oktatás és számos új alap- és mesterszak akkreditálás történt meg, ezáltal tovább
bővült az Intézmény képzési kínálata. Kiemelt feladatnak tekinti az egyetem a
tanulás lehetőségének egész életpályára történő kiterjesztését, a különböző
jellegű és tartalmú felnőttképzési programok megjelenítését, a tanulni vágyó
felnőttek támogatását és módszertani fejlesztések koordinálását.
A 2009. évben megtörtént a párhuzamos szakok felszámolása, hiszen a 79/2006.
(IV.5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szabályozza, hogy alap-és
mesterszakok esetében egy szakfelelős egyidejűleg csak egy szakért lehet felelős.
8. A Közalkalmazotti Tanács tevékenysége: Az egyetem vezetése döntéseinél figye-

lembe veszi a Közalkalmazotti Tanács észrevételeit, kezdeményezéseit. Közös
együttműködés során valósult meg a Közalkalmazotti Szabályzat. Jelenleg a Közalkalmazotti Szerződés, a Cafetéria Szabályzat és a Kegyeleti Szabályzat kidolgozásában vállalnak aktív szerepet. A jóléti célú pénzeszközök felhasználása során
a döntés mindig a Tanács egyetértése mellett történt. A Közalkalmazotti Tanács
rendszeresen meghívja üléseire az egyetem vezetői, így a kapcsolattartás kifejezetten jónak, az együttműködés kiegyensúlyozottnak tekinthető. A Tanács rendszeresen tájékoztatást kap a jogszabályi változásokról és az ezzel kapcsolatos, az
egyetemet érintő intézkedésekről.
A Gazdasági Főigazgatósággal kapcsolatosan a rektori program részeként alábbi célok
fogalmazódtak meg:
-

ki kell dolgozni az új típusú költségvetési modellt, transzparensebbé kell tenni a
költségvetést

-

el kell készíteni a vagyongazdálkodási, létesítménygazdálkodási regisztert
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A Költségvetési Bizottság a költségvetési támogatás karokra és szervezeti egységekre
történő felosztásához és felhasználásához kapcsolódó új koncepció kialakításán
dolgozik. Folyamatban van a Szenátus által 2008 decemberében elfogadott
vagyongazdálkodási koncepció végrehajtása. A Gazdasági Főigazgatóságon szintén
folyamatosan aktualizálásra kerülnek a gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok, amit
a törvényi, jogszabályi változások indokolnak.

Kosáry Domokos Könyvtár
TÁMOP könyvtári pályázatok
A Szent István Egyetem (SZIE) szakkönyvtárai 2 TÁMOP pályázatot nyújtottak be 2009ben (TÁMOP 3.2.4./08/ – „Tudásdepó - Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében).
-KMR régióban a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának vezetésével egy
8 tagú konzorcium keretében az alábbi SZIE könyvtárakat érintő pályázat került beadásra: Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum, Kosáry Domokos Könyvtár és
Levéltár, Ybl Miklós Építéstudományi Kar Könyvtár.
A KMR régión kívüli (konvergencia régió) SZIE szakkönyvtárainknak a KDKL irányításával, illetve kidolgozásában került benyújtásra a pályázat. Érintett könyvtárak: Alkalmazott Bölcsészeti Kar Könyvtára, Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet Könyvtára, Gazdasági Kar Könyvtára, Szarvasi Karok Könyvtára.
A pályázatokat NYERTES, viszont forráshiány miatt elutasított – tartaléklistáról
támogatható pályázatoknak értékelték.
Megjegyzés: Egy felsőoktatási intézmény sem nyert a kiírt TÁMOP pályázaton (de több
nyertes, forráshiány miatt elutasított pályázat készült)!
Az OKM Könyvtári Osztálya arról adott tájékoztatást, hogy a TÁMOP 3.2.4./08/1
„Tudásdepó - Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című, forráshiány miatt
elutasított, tartaléklistán szereplő pályázatok 98%-át a Bíráló Bizottság nyertes
projektté nyilvánította.
A három (KMR) SZIE szakkönyvtárnak viszont ismét pályáznia kell (második ütem),
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szinte teljesen azonos tartalommal. A pályázat beadására (TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR)
2010-ben kerül sor, változatlanul a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár
konzorciumi irányításával.
Szaklevéltár
Egy sikeres állományvédelmi pályázat keretében 3.000.000 Ft-os támogatással
megvalósult az egyik raktári helyiség megfelelő, levéltári anyagok elhelyezéséhez méltó
kialakítása. A helyiség felújítására 2009. november-december hónapokban került sor,
majd januárban megtörtént a tömör polcrendszer beépítése is. A munkálatok 1.500.000
Ft-os költségét, valamint a polcrendszer megvásárlásához a pályázaton elnyert összegen
felüli újabb 1.500.000 Ft-ot az egyetem saját pénzügyi forrásainak felhasználásával
biztosította.

A Könyvtár gazdálkodásának általános értékelése
Az elmúlt évek során az egyre csökkenő támogatás miatt rendkívül rossz helyzetbe került
a Könyvtár (ezt több alkalommal igen részletesen jeleztük). A huzamosabb ideje
kialakult helyzeten az elmúlt 2 évben, egy igen szigorú gazdálkodással és egyéb külső
források szerzésével igyekeztünk segíteni (pályázatok, támogatások, könyvajándékok,
kötelespéldányok stb.)A továbbra is, még mindig nehéz helyzetben levő Könyvtárban
2009-ben történt változások pályázati pénzekből, külső támogatásokból, s az Egyetem
segítségével:
Pályázati összegből:
–

Magyar Digitális Képkönyvtár (6.022.000,- Ft): 6 számítógép, könyvtári elektroni-

kus modul, a digitális tartalmak központi kiszolgálását lehetővé tevő háttér számítástechnikai eszközök. E pályázat keretében olyan különleges digitális képkönyvtár jött létre – az Országos Széchenyi Könyvtár irányításával - , amely korszerű hálózati szolgáltatásként közvetíti a magyar kulturális örökség részét képező értékes képi dokumentumokat az oktatás, a kutatás szereplői és a kultúra iránt érdeklődők számára.
– Régi ritka könyvek állományvédelme, restaurálása (1.040.000,- Ft).
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– ODR támogatás (650.000,- Ft 2008–2009-ben; 750.000,- Ft 2009–2010-ben) állománygyarapításra.
– OKM veszélyeztetett állapotú levéltári 3.000.000,- Ft pályázattámogatás és
3.000.000,- Ft egyetemi támogatás keretében tömör polcrendszer kiépítése, illetve a levéltári raktár előkészítése, felújítása.
A Könyvtár kiemelt számadatai – 2009. december 31.
Leltári állomány (könyv, bekötött folyóirat, egyéb): 366.253 könyvtári egység
Teljes alapterület (levéltári helyiségekkel együtt): 2.019,89 m2
Férőhelyek száma: 122 fő
Regisztrált használó: 6.372 fő
A Gödöllői Campus Informatikai Hivatala által 2008. év elejétől – a folyamatos
egyeztetéseket követően – bevezetésre került az elektronikus hallgató nyilvántartó
rendszer

(NEPTUN)

gazdasági

modulja

először

a

Mezőgazdaság-

és

Környezettudományi Karon, majd a 2008/2009-es tanévtől fokozatosan a többi Karon is.
Hosszas előkészítő munka után 2009 januárjában elindult az éles webes Complex jogtár
szolgáltatás. Ennek köszönhetően megszűnt a CD-k, újabban DVD-k folyamatos
keresése, mert egy web oldalon bejelentkezve az arra jogosultak elérhetik a fenti
szolgáltatást.
Az egyetem Informatikai Hivatala a technikai egyeztetések után elkezdte a
beintegrálódott intézmények (Tessedik Sámuel Főiskola 3 kara és 1 intézete) három
informatikai rendszerének egységesítését, egyesítését az egyetem azon rendszereivel,
amely működési, jogszabályi szempontból kötelező. Ezek a következők:
- TÜSZ gazdálkodási rendszer
- NEXONBÉR bérszámfejtő, humánerőforrás kezelő rendszer
- NEPTUN tanulmányi rendszer.
A fenti három rendszer működéséhez további három kapcsolódó rendszer integrációja,
illetve kiterjesztése szükséges:
- informatikai hálózat, amin keresztül az adatkommunikáció megvalósul;
- víruskereső szoftver telepítése a fenti rendszerekhez kapcsolódó kliensekre a
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biztonságos hozzáférés megteremtése érdekében;
- háttértár helyet kell bővíteni a megnövekvő állományok számára.
A Szent István Egyetemen valamennyi fent megnevezett rendszert az Informatikai
Hivatal üzemelteti, amely beintegrálódott 2009. évben a Kosáry Domokos Könyvtár,
Levéltár és Informatikai Központ szervezetébe.
Az egyetemen Zöld Út Nyelvvizsga Központ működik Gödöllői Campuson és
Békéscsabán, a Gazdasági Karon, amelyek szakmai nyelvvizsgák szervezését és
lebonyolítását végzik. Gödöllőn 2009 évben 3 alkalommal szerveztek írásbeli és szóbeli
vizsgát angol, német, illetve francia nyelvekből alap-, közép- és felsőfokon. A központ
lehetőséget biztosít gazdálkodási menedzsment, mezőgazdasági valamint műszaki
szaknyelvekből nyelvvizsgát tenni. Mindezeken túlmenően gondoskodik a vizsgahelyek
írásbeli és szóbeli vizsgaanyagokkal történő ellátásáról, a vizsgaeredmények adatainak
rögzítéséről és közléséről, valamint saját készítésű felkészítő anyagok forgalmazását
látja el. A vizsgákkal kapcsolatos szakmai feladatok keretében többek között
vizsgaanyagok elkészítésével, elemzésével és írásbeli vizsgák javításával is foglalkozik.
2009. évben 3 új vizsgahely akkreditálására került sor: Vácon, Kecskeméten és
Dunaújvárosban. A Gazdasági Karon az előbb felsorolt nyelvvizsgákon kívül lehetőség
van román és szlovák nyelvvizsgákra is.

A Gazdasági és Társadalomtudományi Karnál 2009. első félévében került kiépítésre a
gödöllői Tessedik úti épületben a Szent István Stúdió, mely jelentős – közel 50 millió Ftos - kari hozzájárulással valósulhatott meg. A Stúdió működéséhez rendelkezésre
bocsátott épületrész felújításra került, a műsorkészítés beindult.
A Stúdió fő feladata a Duna Televízió Gazdakör című agrármagazinjának koprodukciós
gyártása. Ezen túlmenően részt vesz a kari pr és marketing feladatokban, hozzájárul az
oktatás gyakorlati képzésének biztosításához.
Az említett műsor elkészítése mellett a Stúdió elindított egy online szerkesztőséget is.
A tevékenységből származó bevétel döntő része a Duna Televízió gyártási
hozzájárulásából, az UMVP támogatásából és egyéb reklámbevételekből tevődik össze,
melynek jelentős része az év második felében realizálódott.
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2. Az előirányzatok alakulása
KIMUTATÁS
az intézmény 2009. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Kiadások összesen:
Működési kiadások összesen
Ebből: - személyi juttatások
- dologi kiadások
Felhalmozási kiadások összesen
- intézményi beruházási kiadások
- központi beruházás
- felújítás
Egyéb kiadások
Előző évi tényleges maradvány
2009. évi tényleges maradvány
Bevételek összesen:
Támogatás
Működési bevételek
Átvett támogatásértékű pénzeszközök

2008. évi

2009. évi

2009. évi

E Ft
2009. évi

tényleges

eredeti

módosított

teljesítés

teljesítés
18 600 206
16 827 001
7 425 881
5 836 996
1 126 506
676 844
212 309
274 383
596 699
623 017

előirányzat előirányzat
14 633 049 18 555 726
13 986 383 17 266 972
6 982 661
7 294 348
3 371 791
6 214 509
643 666
1 273 834
543 682
737 414
211 264
91 164
316 336
11 820
23 720
481 977

19 233

14 633 049

18 555 726

17 612 208
16 066 819
6 947 435
5 820 564
1 144 090
656 997
210 264
276 829
401 299
473 977
2 238 334
17 731 128

837
10 980 866

9 011 665

9 602 25

9 602 250

5 605

4 275 384

0
6 371 66

6 025 097

168
1 980 270

1 343 000

1
2 084

1 599 091
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- működési célra

1 459

- felhalmozási célra
Egyéb bevétel

051
521 219
44 516

Pénzmaradvány igénybevétele
Létszám (fő)
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13.

1 070 000

938
1 601

1 060 972

273 000
3 000

524
483 414
14

538 119
30 713

2 354

900
481 977
2 354

623 017

sor)
Átlagos statisztikai állományi létszám

473 977

2 354

2 354

2 183

2 110

(35. űrlap 18. sor)
Tartósan üres álláshelyek száma (35.
űrlap 17. sor)

2.1.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 17. 612.208 E Ft összes kiadásból az egyetemi dolgozóknak 15.500 E Ft
lakáskölcsönt nyújtott az egyetem, ami az előző évihez viszonyítva 11,4%-kal
csökkent. A finanszírozási kiadás (értékpapír vásárlás az átmenetileg szabad
pénzeszközök terhére) 385.799 E Ft volt, az előző évhez képest 50,8%-kal csökkent.
A működési költségvetés teljesített kiadása 16.066.819 E Ft, ami az eredeti
előirányzathoz viszonyítva 2.080.436 E Ft-tal, 14,9%-kal növekedett, a módosított
előirányzathoz képest viszont 1.200.173 E Ft-tal, 6,95%-kal csökkent.
A működési kiadások 43,2%-át a személyi juttatások, 12,9%-át a munkaadókat
terhelő járulékok (együtt 56,1 %), 43,9%-át a dologi és egyéb kiadások teszik ki.
Érzékenyen érintette intézményünket a 2009. évben végrehajtott kétszeri
előirányzat zárolás, amely 201.352 E Ft támogatás kiesést jelentett. Sajnos ezt az
összeget saját bevételből nem tudtuk pótolni, mivel a költségtérítéses hallgatói
létszám is csökkent 2008. évhez viszonyítva. További nehézséget okozott, hogy az
elnyert pályázatokhoz az előlegeket 2009. évben nem folyósították az egyetem
részére. Bevételi lemaradásunk így: 824.598 E Ft. A költségtakarékos
gazdálkodásnak,

a

párhuzamosságok

megszüntetésének

és

a

szigorított

kötelezettségvállalások eredményeként 1.329.317 E Ft kiadási megtakarításunk
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keletkezett.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások alakulása
A függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek az alábbiak szerint alakultak
2009. évben:
Aktív pénzügyi elszámolások
2009.12.31-én összesen:

21.098 E Ft

Ebből: függő (391)

368 E Ft

átfutó (392)

15. 430 E Ft

Az aktív pénzügyi elszámolások értéke illetményelőlegből, szállítóknak adott előlegből,
valamint vásárlási előlegekből tevődik össze.
Passzív pénzügyi elszámolások
2009.12.31-én összesen:

87. 484 E Ft

Ebből: függő (481)

87. 453 E Ft

átfutó (482)

31 E Ft

A passzív pénzügyi elszámolások függő bevételei a hallgatói gyűjtőszámlán már kiírt,
de a hallgató által 2009. év folyamán nem teljesített tételekből tevődik össze.
A passzív átfutó bevételek a visszajött ösztöndíj és jegyzet támogatás összegeiből
adódnak.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb
tényezők bemutatása
Az előirányzat módosítások kormányzati, felügyeleti szervi és intézményi hatáskörben
(bevételi többletek, pénzmaradvány igénybevétele) történtek.
A kormány hatáskörében történt összességében 45 119 E Ft működési kiadási
előirányzat (személyi juttatás és járulékai, dologi kiadások) módosítás. A támogatási
előirányzat módosítása a PM 350/4/2009. számú intézkedése és a Kormány 6/2009.
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(I.20.) rendelete alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi
kereset kiegészítésének (235 699 E Ft), a PM 6462-19/2009. számú intézkedése,
valamint a 8/2005. (II.8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a prémiumévek
programmal kapcsolatos munkáltatói költségek (10 772 E Ft) fedezetére került
jóváhagyásra. Továbbá a kormány hatáskörében történt a 1001/2009. (I.13.) Korm.
határozat alapján 141 718 E Ft zárolás, valamint a 2009. évi államháztartási egyensúly
megőrzéséhez szükséges intézkedésről szóló 1033/2009. (III.17.) Korm. határozat
alapján 59 634 E Ft zárolás.
A felügyeleti szervi (OKM, FVM) hatáskörben elrendelt 755 730 E Ft összegű
előirányzat módosítás működési kiadásokra 524 164 E Ft, felhalmozási kiadásokra
21 302 E Ft és központi beruházásra 210 264 E Ft többletforrást engedélyezett.
A többletforrás az alábbi célokra került felhasználásra:
OTKA kutatásokra
PPP kifizetési kötelezettségekre
Közoktatási feladatok támogatására
Doktori iskolák FKFP pályázatok támogatására
FVM támogatásokra
Költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok

95 235 E Ft
372 752 E Ft
3 457 E Ft
8 000 E Ft
46 415 E Ft
1 727 E Ft

támogatására
Pedagógusok díszoklevelének költségeihez hozzájárulására
Losonci óvó és nevelő szakos hallgatók szakmai

4 312 E Ft
1 528 E Ft

gyakorlatának támogatására
Könyvtári támogatásra (ODR)
Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár raktári helyiségeibe

1 750 E Ft
3 000 E Ft

állványzat vásárlására és beépítésére
NKÖM könyvtári támogatás
Hazai amatőr kórusmozgalom tevékenységének
támogatására
Kis létszámú idegen nyelvi szakok személyi és tárgyi
feltételeinek fejlesztésére
Központi beruházás – fűtéskorszerűsítésre 79 160 E Ft és
jászberényi jégcsarnok 131 104 E Ft
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390 E Ft
400 E Ft
6 600 E Ft
210 164 E Ft

Intézményi hatáskörű módosítás 3.121.828 E Ft, ebből 63.363 E Ft az előző évi
maradvány, 2.488.197 E Ft többletbevétel terhére történt.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzata alakulásának bemutatása
Az alábbi táblázatban néhány jellemző adat előző évhez történő hasonlítását végeztük
el:
Bérgazdálkodási adatok összehasonlítása
2008
Teljes munk aidős átlag létszám (fő)
Teljes munk aidősök rendszeres személyi juttatása e Ft
Egy főre jutó rendszeres személyi juttatás Ft/hó
Részmunk aidősök rendszeres személyi juttatása e Ft
Külső személyi juttatások e Ft
Összes személyi juttatás
Munk aadót terhelő járulék ok

1 612
5 341 331
276 123
108 958
215 718
6 263 502
1 967 324

2009
1 871
5 231 626
233 014
250 902
384 372
6 947 435
2 074 292

Változás
%
116,1
97,9
84,4
230,3
178,2
110,9
105,4

Az összehasonlítás torz képet mutat, mert 2009. január 1-jén olvadt be a volt Tessedik
Sámuel Főiskola a Szent István Egyetembe.
A 259 fős létszámnövekmény tehát csak látszólagos, mert a beolvadás során 316 fővel
növekedett a teljes munkaidős létszám, azaz valójában 57 fős létszám csökkenés történt.
Új egységként jött létre a GTK karon belül a Szent István Stúdió, amelynek keretében
főleg külső személyi juttatás kerül kifizetésre. Ennek tudható be, hogy ez a költségelem
jelentősen megnövekedett.
Az összes személyi juttatás látszólagos növekménye 10,9%, de ha a volt TSF által
felhasznált 749.420 E Ft-os levonjuk a teljes összegből, akkor valójában 65 M Ft
csökkenés jelentkezik, ami szoros összefüggésben van a létszám fent leírt csökkenésével.
A munkaadót terhelő járulékok növekménye 5,4%, amely a személyi juttatások 10,9%-os
növekedéséhez alacsony. Ez abból következik, hogy 2009. július 1-jétől változtak a
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járulékmértékek. Ennek következtében az egyetem járulékköltsége 82.682 E Ft-tal
csökkent, amelyből 50.263 E Ft az egészségbiztosítási járulék, 32.419 E Ft pedig
munkaadói járulék.
Létszám és munkaerőhelyzet alakulása
Az egyetem 2009. évi engedélyezett létszáma a Tessedik Sámuel Főiskola egyetembe
történt integrációját követően 1.963 főről - 391 fővel, 20%-kal növekedett -, 2.354 főre
módosult.
A 2009. évben foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám pedig a 2008. évi
1.838 főről 272 fővel, 14,8%-al, 2.110 főre növekedett. A növekedés a TSF beolvadása
miatt történt.
A teljes és részmunkaidősök átlagos statisztikai létszámát, változását, az alábbi táblázat
mutatja:
(fő)
Változás
Megnevezés

2008. év

2009. év

2009-2008
év

Teljes munkaidőben alkalmazottak
Részmunkaidőben alkalmazottak
Közalkalmazottak összesen

1 612
226
1.838

1871
239
2.110

259
13
272

Változás %a
2009/2008.
év
116,1%
105,8%
114,8%

A létszámadatok tartalmazzák a hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott hallgatók,
doktoranduszok átlagos létszámát is.
A normatív finanszírozás szempontjából fontos a teljes munkaidőben foglalkoztatott
oktatók és a kutatók átszámított létszáma, valamint ezek közül a minősítettek,
tudományos fokozattal rendelkezők létszáma, amelyet, illetve annak előző évhez történt
változását - a normatív finanszírozás felmérésének időpontjaiban (október 1.) – az
alábbi táblázat szemléltet:
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(fő)
Megnevezés

2008. év

Teljes munkaidős oktatók

2009. év

Változás 2009-

Változás %-a

2008. év

2009-2008.
év

533

596

63

112%

325

365

40

112%

teljes
munkaidős oktató %-a
Kutatók átszámított létszáma
Kutatók átszámított

61%

61%

63,1

61,3

-1,8

97%

létszámából
minősített kutató
Minősített kutató/összes
átszámított kutató %-a

26,7

30,1

3,4

112%

42%

49%

Teljes munkaidős oktatókból
aminősítettek száma
Minősített oktatók/összes

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a normatív finanszírozás szempontjából
fontos teljes munkaidős oktatói és az átszámított kutatói létszám lényegében 2008. évhez
képest 12%-os növekedést mutat, amely a TSF beolvadása miatti változás.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók közül a minősített, tudományos
fokozattal rendelkezők száma is 12%-os növekedést mutat.
Az oktatói és egyéb feladatok jelentős részét – gazdaságossági és foglalkoztatáspolitikai
szempontokat is figyelembe véve nem saját közalkalmazottakkal, hanem - megbízással
külső óraadók, vállalkozók foglalkoztatásával, illetve saját oktatók, alkalmazottak
kötelező óraszám feletti, munkaköri feladaton felüli munkavégzésével, keresetkiegészítés fizetése mellett látják el.
2.1.3. A dologi kiadások előirányzata alakulásának bemutatása
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A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 5.820.564 E Ft, 16.432 E Ft-tal, 0,3%-kal
csökkent 2008. évhez viszonyítva.
A készletbeszerzések értéke 641.244 E Ft, 8,2%-kal csökkent az előző évhez képest, az
eredeti előirányzatot 68,2%-kal haladta meg.
A kommunikációs szolgáltatások kiadása 170.671 E Ft, 37,4%-kal kevesebb a 2008.
évinél, az eredeti előirányzatnál 11,9%-kal kevesebb..
Az igénybevett szolgáltatások értéke 2.573.074 E Ft, 72.626 E Ft-tal, 2,9%-kal több az
előző évinél, 903.701 E Ft-tal 54,1%-kal az eredeti előirányzatnál.
Az igénybevett szolgáltatásokon belül a bérleti díjak összege 1,262948 E Ft volt, ami a
2008. évihez képest 19,2%-os emelkedést jelent.
Ezen belül a PPP programmal (gödöllői és jászberényi kollégium) kapcsolatos fizetési
kötelezettség 1.076.006 E Ft, 14,4%-kal több az előző évinél.
A gázenergia szolgáltatás díja 297.636 E Ft, így 10,2%-os a csökkenés 2008. évhez
képest.
A villamos energia szolgáltatás díja 274.354 E Ft volt, 7,2%-kal alacsonyabb a 2008.
évinél.
A továbbszámlázott szolgáltatások kiadása 68.891 E Ft, ami a 2008. évihez képest
42,5%-kal csökkent.
A vásárolt közszolgáltatások (részvételi díjak, tagsági díjak, nyomdai szolgáltatás,
vizsgáztatás, állategészségügyi szolgáltatás, gyakorlati oktatás, oktatásszervezés,
felsőfokú felnőtt és egyéb oktatás, műszaki tanácsadás, kutatási szolgáltatás,
laborvizsgálatok, ügyvédi, jogi tevékenység, stb.) értéke 673.715 E Ft, 0,9%-kal nőtt az
előző évhez viszonyítva, az eredeti előirányzat több, mint két és félszeresét tette ki.
Az

igénybevett

számlaképes

szellemi

tevékenység

(oktatás,

nyelvvizsgáztatás,

szakdolgozat bírálatok, tanulmánykészítés, stb.) 150.926 E Ft-ot tett ki, 2%-kal csökkent
az előző évihez képest és 25,3%-kal volt kevesebb az eredeti előirányzatnál.
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A kiküldetés, reklám és propaganda kiadás 313.946 E Ft, 14,1%-kal nőtt az előző évhez
képest, az eredeti előirányzatot 97,3%-kal haladta meg. Ezen belül a belföldi
kiküldetés70.842 E Ft, az előző évhez képest 8,6% csökkent, a külföldi kiküldetés
114.778 E Ft az előző évhez viszonyítva 10,9%-kal csökkent.
Az előzetesen felszámított ÁFA kiadás 1.015.607 E Ft, 10,7%-kal több az előző évinél.
Az egyéb folyó kiadások értéke 242.403 E Ft, 18%-kal csökkent az előző évhez képest.
Ezen belül a maradvány befizetés 149.381 E Ft, egyéb befizetési kötelezettség 5.342 E
Ft, adók, díjak, nemzetközi tagsági díjak, munkáltató által fizetett személyi
jövedelemadó 82.626 E Ft, kamat, árfolyamveszteség, követelés elengedés 5.054 E Ft
volt.
Az előző évhez képest a maradvány-visszafizetés 10,9%-kal, az egyéb befizetési
kötelezettség 72,2%-kal csökkent, az adók, igazgatási díjak, egyéb befizetések 10%-kal
növekedtek.
A működési célú pénzeszköz átadás, egyéb juttatás, kártérítés 29.265 E Ft, jelentősen
emelkedett az előző évekhez képest. Ebből a működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre 21.640 E Ft, támogatásértékű működési kiadás 7.547 E Ft,
pénzbeli kártérítés egyéb juttatás 78 E Ft volt.
Az ellátottak (hallgatók) pénzbeli juttatásainak teljesítése 937.532 E Ft, ami 4,1%
növekedést mutat az előző évhez képest.
Az egyetem takarékossági intézkedés keretében megszigorította a kötelezettségvállalás
rendjét, a vagyon- és készletgazdálkodást, felülvizsgálta a bérleti szerződéseket,
valamint fokozta a gazdálkodási fegyelmet.
2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzata alakulásának bemutatása
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A felhalmozási költségvetés kiadása 867.261 E Ft volt, 31.827 E Ft-tal, 3,5%-kal
csökkent az előző évhez, 323.579 E Ft-tal, 59,5%-kal növekedett az eredeti
előirányzathoz képest, az eredeti előirányzatot meghaladó többlet-bevételek (ingatlan és
gép-

járműértékesítés,

felhalmozási

célú

minisztériumtól,

támogatás

értékű

elkülönített
bevételek

és

állami

pénzalaptól

államháztartáson

kapott
kívülről

(vállalkozásoktól) átvett pénzeszközök terhére.
A felhalmozási költségvetés kiadásain belül a felújítás teljesített kiadása 276.829 E Ft
volt, az előző évinél 0,89%-kal kevesebb, az eredeti előirányzatnak pedig több, mint
háromszorosa.
A beruházási kiadás 867.261 E Ft volt, ebből az intézményi beruházási kiadás 656.997
E Ft, központi beruházási kiadás 210.264 E Ft volt. A beruházások 24,6%-át ingatlan,
63,6%-át gép, berendezés, felszerelés, 4,5%-át jármű beszerzés, 7,1%-át immateriális
javak beszerzése, 0,2%-át tenyészállat beszerzése tette ki.

2.2.

Bevételek alakulása
E Ft
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Működési c. átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről
Támogatásértékű működési bevételek
Működési célra átvett maradvány
Felhalmozási tőkejellegű bevételek
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ÁH-n
kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett maradvány
2008. évi felhasznált pénzmaradvány
Költségvetési támogatás
Kölcsön visszatérülés
Bevételek összesen:

Érték
6 025 097
503 229
399 269
158 474
15 213
230 246
86 109
221 764
473 977
9 602 250
15 500
17 731 128
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2.2.1. A bevételek jellege, típusai, a tervezettől való eltérés okai
A 2009. évi 17.731.128 E Ft bevételből a pénzforgalmi bevétel 17.257.151 E Ft, a
pénzforgalom nélküli bevétel (igénybevett előző évi maradvány) 473.977 E Ft volt. Az
összes bevételen belül a költségvetési támogatás 54,2%-ot, a saját bevétel 43,2%-ot, az
igénybevett előirányzat maradvány 2,7%-ot képvisel.
A teljesített pénzforgalmi bevétel 17.257.151 E Ft volt, mely 2008. évhez képest
1.353.669 E Ft-tal, 7,3%-kal csökkent, az eredeti előirányzathoz viszonyítva pedig
2.624.102 E Ft-tal, 17,9%-kal növekedett.
Ezen belül a saját bevételek összege 7.654.901 E Ft volt, amely a 2008. évhez
viszonyítva 24.947 E Ft-tal 0,3%-kal növekedett. Ez az eredeti előirányzatot 2.033.517
E Ft-tal, azaz 36,2%-kal haladta meg.
Az igénybevett előző évi előirányzat maradvány 473.977 E Ft volt, mely 23,9%-kal
csökkent az előző évhez képest.
A költségvetési támogatás 9.011.665 E Ft eredeti előirányzata megfelel a 20082010. évre szóló Fenntartói Megállapodás 2/a. sz. mellékletében 2009. évre
meghatározott összegnek. Az eredeti előirányzatból az intézményi alaptámogatás
2.637.803 E Ft, a feladatmutatókhoz kötött változó támogatás 6.373.862 E Ft volt.
A teljesített 9.602.250 E Ft költségvetési támogatás 1.378.616 E Ft-tal, 12,6%-kal
csökkent az előző évihez képest, az eredeti előirányzatnál 590.585 E Ft-tal, 6,5%kal volt magasabb. Az eredeti előirányzathoz való növekedésből 45.119 E Ft a
Kormány hatáskörében működési kiadások fedezetére, 545.466 E Ft pedig a
felügyeleti szerv hatáskörében működésre (személyi juttatások és járulékok, dologi
és egyéb kiadások), beruházásra és felújításra került jóváhagyásra.
A pénzforgalmi saját bevételeken belül a működési költségvetés bevételei teljesítése
6.927.595 E Ft volt, 54.812 E Ft-tal, 10,5%-kal több az előző évinél és 1.582.211 E
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Ft-tal, 29,6%-kal az eredeti előirányzatnál.
A működési költségvetés bevételein belül a működési bevételek 6.025.097 E Ft-ot
tettek ki, ami 7,5%-kal magasabb az előző évinél.
Ezen belül a főbb bevételek a következők szerint alakultak:
A szolgáltatások bevétele 4.601.674 E Ft volt, 6,01%-kal nőtt az előző évihez
képest, az eredeti előirányzathoz viszonyítva pedig 1.101.955 E Ft-tal, 31,5%-kal
emelkedett.
Az intézményi ellátási díjakból (tandíjak, kollégiumi díjak, napközi otthon térítési
díjak, egyéb ellátási díjak) származó 458.930 E Ft bevétel 3,8%-kal nőtt az előző
évhez képest, az eredeti előirányzatot pedig 84,2%-kal haladta meg.
A működési célra átvett pénzeszköz (vállalkozási és non profit szférától,
háztartásoktól, Európai Uniótól, nemzetközi szervtől) 503.229 E Ft, mely 48,3%kal nőtt az előző évhez képest, az eredeti előirányzathoz viszonyítva pedig 179,6%kal emelkedett.
A támogatás értékű működési bevétel 399.269 E Ft, az előző évhez képest 56,9%kal, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 55,1%-kal csökkent. A támogatásértékű
működési bevételek OKM-től, FVM-től, elkülönített állami alaptól (Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Munkaerőpiaci Alap)
önkormányzattól, Európai Regionális Fejlesztési Alaptól, Európai Szociális
Alaptól származnak.
Működési célú (kereset-kiegészítés, stb.) előirányzat-maradvány átvétel az OKMtől 158.474 E Ft volt.
A felhalmozási költségvetés saját bevételei tárgyi eszközök értékesítése 15.213 E
Ft, felhalmozási célra államháztartáson kívülről (vállalkozásoktól, non profit
szervezetektől) átvett fejlesztési rendeltetésű pénzeszközök 230.246 E Ft,
támogatásértékű

felhalmozási

célú

bevételek

(elkülönített

alapoktól,

EU

alapokból) 86.109 E Ft, összesen 331.568 E Ft volt, mely az eredeti előirányzatot
58.568 E Ft-tal, 21,5%-kal meghaladta.
Felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel az OKM-től 221.764 E Ft volt.
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2.3.

A követelésállomány alakulása

A vevő és adós állományból határidőn belüli a kintlévőség, a 30 napon belüli követelés
összege 85.343 E Ft. A határidőn túli kintlévőségek behajtására az eredménytelen
pénzügyi lépéseket követően ügyvédi felszólítás és peres eljárások útján történik
intézkedés.
Behajthatatlan minősített követelés állományunk 2009. december 31-én nem volt.
Értékvesztés elszámolására 2009. évben nem került sor.

2.4.

Előirányzat maradvány

2.4.1. A 2008. évi előirányzat maradvány összetétele:
Személyi juttatás:

77.040 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok:

29.607 E Ft

Dologi kiadások:

129.170 E Ft

Pénzeszköz átadás:

474 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatások:

13.164 E Ft

Felújítás:

50.172 E Ft

Beruházások:

182.350 E Ft

Összesen:

481.977 E Ft

2.4.2. A 2009. évi előirányzat maradvány összetétele:
Személyi juttatás:

325.064 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok:

96.550 E Ft

Pénzeszköz átadás:

74 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatások:

47.566 E Ft

Felújítás:

360.836 E Ft

Dologi kiadások:

1.016.692 E Ft

Beruházások:

391.552 E Ft

Összesen:

2.238.334 E Ft
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Az előirányzat maradvány keletkezésének okai:
-

Pályázati pénzeszközök,

-

Szakképzési hozzájárulások,

-

Innovációs támogatások,

-

Egyéb kutatási célú megbízások,

-

Költségtérítésből befolyt bevétel december végén történő jóváírása.

3. Egyéb
3.1.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A 2009. évi könyvviteli mérlegben az eszközök és források záró értéke 13.122.420 E Ft
volt, mely 3,4%-kal növekedett a nyitó értékhez viszonyítva.
Az eszköz oldalon a befektetett eszközök záró értéke 10.091.851 E Ft volt, 351.370 E
Ft-tal (3,6%), a forgóeszközök záró értéke 3.030.569 E Ft, 91.460 E Ft-tal (3,1%)
növekedett a nyitó értékhez viszonyítva.
A 2009. év végi eszközállományon belül a befektetett eszközök részaránya 76,9%-ot, a
forgóeszközök állománya 23,1%-ot képvisel. Az előző évekhez képest a befektetett
eszközök részaránya nőtt
A befektetett eszközök között az immateriális javak záró állománya 92.881 E Ft, 20,7%kal nőtt, a tárgyi eszközök záró állománya 9.656.749 E Ft, 420.595 E Ft-tal 4,5%-kal
növekedett. A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke 103.665 E Ft, 10,1%-kal
csökkent, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök záró értéke 238.556 E Ft, 0,4%kal nőtt a nyitó értékhez képest.
A tárgyi eszközök záró állományán belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
jogok nettó értéke 6.873.228 E Ft, 8%-kal növekedett, a gépek, berendezések,
felszerelések nettó értéke 1.396.507 E Ft, 9,5%-kal, a járművek nettó értéke 75.319 E
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Ft, 25,6%-kal, a tenyészállatok nettó értéke 5.529 E Ft, 43,9%-kal csökkent, a
folyamatban lévő beruházások, felújítások értéke 1.291.133 E Ft, 1,5%-kal nőtt, a
beruházásra adott előlegek összege 15.033 E Ft, 37,6%-kal csökkent a nyitó értékhez
viszonyítva.
Az 1 hallgatóra eső ingatlanérték 455 E Ft volt 14,1%-kal csökkent, a gép, berendezés,
felszerelés értéke 110 E Ft volt 27,3%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.
A folyamatban lévő beruházások főbb tételei a következők: 300 fős Tudásközpont
(HEFOP) 285.700 E Ft, Gépészmérnöki Kar Mérnökinformatika kiépítése 219.600 E
Ft, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Botanikus kert rekonstrukció 65.352 E
Ft, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Halgazdálkodási Tanügyi Központ
94.221 E Ft, Alkalmazott Bölcsészeti Kar Jászberény jégcsarnok 394.702 E Ft,
Kollégium kondicionáló 48.073 E Ft, Konyha - Étterem fűtésrekonstrukció 126.647 E
Ft.
A 2009. évben végrehajtott beruházások és értéknövelő felújítások pénzforgalmi
teljesítése 1.144.090 E Ft volt, ami a 2.087.714 E Ft éves értékcsökkenés 55%-ának
felel meg.
Az 1.144.090 E Ft beruházásból és felújításból az immateriális javak 47.297 E Ft
(4,1%), az ingatlanok 647.382 E Ft (56,6 %), a gépek, berendezések és felszerelések
422.309 E Ft (36,9%), a járművek 25.977 E Ft (2,3%), a tenyészállatok 1.125 E Ft
(0,1%) értékben és arányban részesedtek.
2009. évben jelentős mértékű beruházás zajlott a Gödöllői Campuson folyamatban lévő
fűtéskorszerűsítés 79.807 E Ft értékben.
Az egyéb beruházások tekintetében a szigorú gazdálkodás volt jellemző. A beruházások
nagyobb hányadát a szokásos eszközbeszerzések teszik ki: számítógép, ügyviteli
eszközök vásárlása, egyéb gép, berendezés vásárlása.
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Épületellátottság, állapot értékelés
- A Gödöllői Campus egységeiben épületellátottságot befolyásoló tényezőként helyiséggazdálkodási intézkedések, így átcsoportosítások, ill. helyiségek leadása
történt. Nagyobb volumenű kapacitásbővítés és fejlesztés előkészületei a Gépészmérnöki Karon folytak, bruttó 1,7 milliárd forintos elnyert pályázattal.
- Az épületek állapota elavult, elhasználódott. Fokozottan érvényes ez a megállapí-

tás az épületgépészeti rendszerekre, nevezetesen: fűtés, vízellátás, csatornázás, a
falban lévő elektromos vezetékek jó része nem csak elavult, túlterhelt, hanem balesetveszélyes is.
- A Főépület-csoport PPP projektjének késedelmével a szinten tartás is fokozott
erőfeszítést és anyagi forrást igényelt.
PPP konstrukciók 2009. évben (Gödöllő)
- A gödöllői főépületcsoportot érintő PPP projekt tárgyalásos közbeszerzési eljárása lezárult, nyertese: Reneszánsz Kőfaragó Zrt. – HÉROSZ Zrt. konzorcium, a
szerződéskötés folyamatban van.
Építési beruházások 2009. évben (Gödöllő)
Gödöllői Campus konyha-étterem fűtésrekonstrukció
- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008.09.19-én kelt 16454/2008. számú
Támogatási Szerződése tette lehetővé, hogy a Gödöllő, Páter Károly u. 1. szám
alatti konyha – étterem fűtésrekonstrukció beruházás megvalósuljon. A szerződés
értelmében Intézményünk 126.000.000 Ft költségvetési támogatást kapott a feladat megvalósítására.
- A beruházással összefüggésben Intézményünk közbeszerzési eljárást indított.
Nyertes ajánlattevő a CONSTRUM Beruházó és Kivitelező Kft. bruttó
121.380.953 Ft vállalkozási díj ellenében. Intézményünk a beruházással kapcsolatban 126.660.953.- Ft-ra vállalt kötelezettséget, szemben a bruttó 126.000.000
Ft támogatással. A többletköltségként felmerült 660.953 Ft-ot egyéb saját forrásból biztosítottuk.
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- Az kivitelezési munkálatok 2008. november 24-én kezdődtek, majd a műszaki átadás-átvétel hiánytalan lezárását követően 2009.06.02-án rögzített jegyzőkönyv
szerint rendben befejeződtek.

Felújítási munkák 2009. évben (Gödöllő)
- Botanikus kert épület felújítási munkák, kazánház, öltöző épület, magtár valamint

műtárgyak felújítása KMOP pályázati forrásból: (Gödöllői Építő Zrt.): 34,3 millió Ft,
- Főépület tetőjavítási munkák (padlástér takarítás II. félévben), Szemináriumi

épület tetőfelújítás és csapadékvíz elvezetés, Kertészeti épület tetőfelújítása, valamint az Étterem épület tetőfelújítása valósult meg. ( Gödöllői Építő Zrt.) 67,4
millió Ft,
- Főépület, iroda felújítási munkák (VGSZI részére) , doktori központ kialakítása (

Samu és Társa Bt.): 13,4 millió Ft, valamint a fsz. Rektori Tanácsterem melegítőkonyha felújítás: (Samu és Társa Bt, VITECH Kft): 5 millió Ft,
- Halgazdálkodási tanügyi épület tetőtéri munkálatai: (RUBA R’98 Kft): 49.4 mil-

lió Ft, célkábel létesítésének munkálatai: (ELMŰ-SZOLG Kft): 8,3 millió F,t
- „C” kollégium épület bejáratának akadálymentesítése (HAU-TRADE Kft.): 9,9

millió Ft, valamint energetikai korszerűsítés terveket készíttettünk pályázati célból: „C” kollégium; Sportcsarnok; Tessedik S. u.6.; Szabadság út 9. épületeinkre
(Profilterv Kft ;Térprofil Kft) 11,35 millió Ft értékben,
- Úthibák javítása a Sportcsarnok, valamint a Főépületcsoport bekötő úthálózatán,

a kísérleti téren illetve parkoló építés a Gödöllő Campus kísérleti terén (VÜSZI
Kft.): 16,5 millió Ft értékben.
Az elmúlt két évben a Gazdasági Karon (Békéscsabán) jelentős infrastrukturális
fejlesztések zajlottak. Felépült az új épület PPP konstrukció keretében, amely a 325 főt
befogadó nagyelőadó teremnek és az új könyvtárnak ad otthont. Ez utóbbiban a mintegy
70 ezres könyvállomány mellett, közel 60 korszerű számítógép szolgálja ki a hallgatói
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igényeket. Emellett a főépületünkben található két szabadon használható gépterem
illetve a vezeték nélküli hálózat is a hallgatók rendelkezésére áll.

A következőkben a Szent István Egyetem 2009. év során végzett felújításai illetve
beruházásai kerülnek tételes bemutatásra, karonkénti bontásban.
Kimutatás a 2009. évben végzett felújításokról
E Ft
Kar

Felújítási munka megnevezése

Térfigyelő rendszer kiépítés
Kollégium radiátor csere
Járványtan burkolat felújítás és festési
munkák
Üllő tangazdaság szénatároló bővítés
Kazánház felújítás
Élelmiszerhigiéniai gyakorló felújítás
Üllő tangazdaság embrió épület felújítás
Könyvtár kataliszt. képalkotó rendszer
kial.
Rottenbiller 50. kazánház felújítás
Állattenyésztés gyakorló felújítás
Üllő Nagyállatklinika ébresztőblokk felújíÁllator- tása
vos-tudo- Üllő Nagyállatklinika darupálya átépítése
mányi Kar Anatómia födémtervek
Kollégium internethálózat kiépítése
Anatómia Szövettani gyakorló felújítása
Parazitológia és Élelmiszerhig. radiátor
csere
Ingatlanok felújítása
MTZ javítás
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása

Gödöllői

Pótkocsi felújítás
Járművek felújítása
Állatorvos - tudományi Kar összesen
Főépület felújítás
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Nettó érték
966
10 822

ÁFA érték
193
2 560

10 721

2 415

13 136

1 303
3 115
865
7 100

260
623
83
1 420

1 563
3 738
948
8 520

228

46

274

2 579
1 754

645
438

3 224
2 192

1 090

272

1 362

99
168
4 728
1 829

25
42
1 182
412

124
210
5 910
2 241

884

177

1 061

48 251

10 793

59 044

175

35

210

175

35

210

175
175
48 601
8 586

35
35
10 863
2 147

210
210
59 464
10 733

Összesen
1 159
13 382

1 412
387

353
0

1 765
387

1 429

286

1 715

552
5 207
16 796
150
53 934
3 368
1 402
2 976
14 180
110 379

110
1 280
6 234
30
13 483
674
351
744
3 202
28 894

662
6 487
23 030
180
67 417
4 042
1 753
3 720
17 382
139 273

0

0

0

0
110 379
345
580

0
28 894
69
116

0
139 273
414
696

1 619

312

1 931

Alkalma- Ingatlanok felújítása
zott Bölcsészeti Kar Gépek, berendezések, felszerelések felújítása

2 544

497

3 041

0

0

0

Járművek felújítása
Alkalmazott Bölcsészeti Kar összesen
Ybl Miklós Klímaberendezés
Építéstudo- Kollégiumi gázkazán szivattyú
mányi Kar "A" épület strangfelújítás /burkolólap/
Nagymaros mérőtelep felújítás
"C" épület tetőfelújítás
"A" épület közösségi WC felújítási terv
Gázveszélyt jelzők
Közlekedő falazás + ablak csere
"A" épület pince csatorna hálózat felújítása
"A" épület labor 6 felújítása
Kollégiumi tetőfelújítás
Geotechnikai labor tetőszigetelés

0
2 544
285
188
1 072
1 213
15 490
600
37
236

0
497
57
38
214
243
3 832
129
9
59

0
3 041
342
226
1 286
1 456
19 322
729
46
295

1 538

385

1 923

778
538
720

195
135
180

973
673
900

Campus

Aula felújítása (világítás, villámhárító)
Takarmányozási Tsz-kísérleti tér felújítása
Vadvilág Megőrzési I.- oktató terem felújítás
Édesipari Tanüzem felújítása
Tessedik u. 6. felújítása
Halbiológiai labor felújítása
B kollégium nyílászáró átalakítás
Főépület tetőfelújítás
Kisrektori konyha felújítás
Üvegház, szaporítóház felújítása
GM kari főép. árnyékolástechn. beszer.
Útfelújítás és hídépítés
Ingatlanok felújítása
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
Járművek felújítása
Gödöllői Campus összesen
Főépület II. emelet vizesblokk felújítás
Főépület földszinti vizesblokk felújítás
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
parketta felújítások
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"A" épület ereszcsatorna felújítás
"C" épület tetőtér külső hővédő
"A" épület tetőtér világítás tervezési dok.
"C" épület pénztár helyiség betörésjelző
Ingatlanok felújítása

Tessedik
Sámuel
Egyetemi
Központ

950
202
250
156
24 253

237
0
62
39
5 814

1 187
202
312
195
30 067

Szerver
Számítógép bővítés
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása

218
97

51
24

269
121

315

75

390

Járművek felújítása
Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen
Gyulai EÜI-B épület teljeskörű felújítása
(ablakcsere, burkolat, átjáró állmennyezet)
Ingatlanok felújítása

0
24 568

0
5 889

0
30 457

36 585

7 846

44 431

36 585

7 846

44 431

0

0

0

0

0

0

36 585

7 846

44 431

222 677

53 989

276 666

163

163

54 152

276 829

Gépek, berendezések, felszerelések felújítása

Járművek felújítása
Tessedik Sámuel Egyetemi Központ összesen
Szent István Egyetem mindösszesen
Felújítások besz. árába be nem számítandó előz. fsz.
ÁFA
Szent István Egyetem mindösszesen

222 677

Az egyetem egyes karain végzett beruházások tételes kimutatását az alábbi táblázat
szemlélteti.
Kar
Megnevezés
Állatorvos - tu- STATISTICA 9.0 AGA-FOR WINDOWS
dományi Kar Immateriális javak összesen
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen
Pótkocsi
Járművek összesen
Ügyviteli gépek, berendezések
Számítástechnikai eszközök
Híradástechnikai eszközök
Fényképészeti eszközök
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Összeg
144
144
0
8 885
8 885
1 769
7 748
396
285

Bútorok
Egyéb szakmai gépek
Gépek, berendezések, felszerelések összesen
Tenyészállatok összesen
Állatorvos-tudományi Kar összesen
vagyoni értékű jogok
szellemi termékek
Immateriális javak összesen
Épületek vásárlása
Egyéb építmények vásárlása
Ingatlanok beszérzése
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen
Gödöllői Camjárművek vásárlása
pus
Járművek összesen
Ügyviteli és szám.techn. gépeg berendezések
egyéb gépek, berendezések
Gépek, berendezések, adott előleg
Gépek, berendezések, felszerelések összesen
Tenyészállatok összesen
Gödöllői Campus összesen
vagyoni értékű jogok
Immateriális javak összesen
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen
Műszaki ellenőrzések, jégcsarnok vázszerkezet, lelátó
alatti szociális helyiségek komlett kivitelezése
Ingatlanok folyamatban maradó beruházásai
Alkalmazott
Bölcsészeti Kar Járművek összesen
Ügyviteli és szám.technikai eszközök
Egyéb gépek, berendezések
Gépek, berendezések, felszerelések összesen
Tenyészállatok összesen
Alkalmazott Bölcsészeti Kar összesen
Ybl Miklós Épí- Cabri 3 D szoftver licence
téstudományi Microsoft alliacence
Kar
Építésztervező program
Immateriális javak összesen
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen
Járművek összesen
Notebook
Projektor
Szünetmentes tápegység
Különféle nyomtatók
Másológép
Fényképezőgépek, kamerák
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2 780
34 084
47 062
0
56 091
29 798
16 103
45 901
6 551
19 567
205 400
231 518
16 882
16 882
121 618
186 668
1 072
307 679
1 125
603 105
649
649
0
136 329
136 329
0
3 683
514
4 197
0
141 175
162
250
47
459
0
0
1602
2 179
35
8 227
1 634
1 004

PDA készülék
LCD TV
Infra hőmérő
Megfigyelő kamera
Mosógép
Kerékpár
Szintező műszer
Hő és páratartalom mérő
Mágneses mező mérő
Testo műszerek
Kompresszor
Hűtőszekrény
Rover alapkészlet
Számítógép
Switch
Vezeték nélküli internet
Külső winchester
Vetítővászon
Vizsgáló berendezés
Gépek, berendezések, felszerelések összesen
Tenyészállatok összesen
Ybl Miklós Építéstudományi Kar összesen
STATISTICA 9.0 AGA-FOR WINDOWS
Immateriális javak összesen
Ped.Kar-Korona étterem átalakítási munkái 2009.évi részlet
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen
Járművek összesen
Projektor 5 db
Laptop 17 db
Tessedik Sámuel Számítógép 15 db
Egyetemi Köz- Interaktív tábla
Diplomatatáska
pont
Infravörös gázanalizáló készülék
Fűnyírógép
Klímaberendezés
Televízió - 2 db
Filcszőnyeg
Gépek, berendezések, felszerelések összesen
Tenyészállatok összesen
Tessedik Sámuel Egyetemi Központ összesen
Szent István Egyetem mindösszesen
Beruházás beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felsz. ÁFA
Szent István Egyetem mindösszesen
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156
420
285
48
314
39
97
125
262
3 688
42
62
2 000
5 675
146
115
161
243
17 185
45 744
0
46 203
144
144
3 516
3 516
925
3 344
1 767
206
107
3 606
105
150
256
593
11 059
0
14 719
861 293
5 968
867 261

A Szent István Egyetem – magában foglalva a Tessedik Sámuel Egyetemi Központ karait
is - 2009. évi befektetett eszközeinek állománya jogcímenkénti bontásban a
következőképpen alakult a vizsgált év folyamán.

Megnevez
és

Tárgyévi
nyitó
bruttó
állomány
Összes
növekedé
s*
Összes
csökkené
s
Tárgyévi
záró
bruttó
állomány
Értékcsök
kenés
összesen
Eszközök
nettó
értéke

Immater
iális
javak

Ingatlan
ok és
kapcsol
ódó
vagyoni
értékű
jogok

Gépek,
berendez
ések és
felszerel
ések

Jármű
vek

Teny
észállato
k

Üzemeltet
ésre
átadott
eszközök

Összes
en

253 107

6 266
550

6 112 961

286
141

23
127

499 274

13 441
160

96 627

2 918
990

1 453 326

121
634

7 225

24 237

4 622
039

7 426

362 016

282 190

20 835

10
836

15 656

698
959

342 308

8 823
524

7 284 097

386
940

19
516

507 855

17 364
240

249 427

1 950
296

5 887 590

311
621

13
987

269 299

8 682
220

92 881

6 873
228

238 556

8 682
020

1 396 507

75 319

5 529

* tartalmazza a TEK csatlakozása miatti növekedést is.

A befektetett eszközökön belül az immateriális javak bruttó állományának záró értéke
2009. évben 342.308 E Ft volt, 89.201 E Ft-tal (35 %) növekedett a nyitó értékhez
viszonyítva, amelyből 49.285 E Ft-ot tesz ki a Tessedik Sámuel Egyetemi Központ
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csatlakozása miatti eszköz átvétel. Ezen eszközök nettó értéke 53%-kal emelkedett az
előző évhez képest.
A Tessedik Sámuel Egyetemi Központ csatlakozásával az ingatlanok és vagyoni értékű
jogok 2009. évi nyitó bruttó állománya 1.922.622 E Ft-tal növekedett. Elsősorban ennek
köszönhető, hogy a nettó érték igen jelentősen, 2.078.016 E Ft-tal (43 %) emelkedett a
2008. év végéhez képest.
A tárgyi eszközök záró állományán belül a gépek, berendezések és felszerelések bruttó
értéke 7.284.097 E Ft, mely 1.171.136 E Ft-tal (19 %) növekedett az előző évhez képest.
Ennek jelentős részét képviseli a Tessedik Sámuel Egyetemi Központ 973.963 E Ft-os
tárgyévi nyitó bruttó állományának átvétele.
A járművek bruttó értéke 2009-ben 100.799 E Ft-tal (35 %) növekedett, amelyből
93.347 E Ft a Tessedik Sámuel Egyetemi Központ nyitó állománya.
A tenyészállatok és az üzemeltetésre átadott eszközök állományának értékében a 2008.
évi záró adatokhoz viszonyítva jelentős változás nem történt.

2009. évben vagyonhasznosítás bérleti és lízingdíj bevételként 147.139 E Ft
realizálódott, mely működési költségek finanszírozására lett fordítva.

Bérleti és lízingdíj bevételek
Állatorvos-tudományi Kar
Gödöllői Campus
Alkalmazott Bölcsészeti Kar
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Tessedik Sámuel Egyetemi Központ
Szent István Egyetem összesen
3.2.

Ezer Ft
28.846
59.863
6.166
4.881
47.383
147.139

A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása

Az egyetem 2009. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.
3.3.

A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete
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2009. évben az intézményből nem került sor tevékenység, szervezet kiszervezésére.
3.4.

Az intézmény tulajdonos / vagyonkezelői jog gyakorlás alá tartozó gazdálkodó
szervezetek értékelése

A befektetett pénzügyi eszközökön belül a részesedések értéke: 29.500 E Ft.
A 29.500 E Ft-os állomány azokat a részesedéseket tartalmazza, amelyek olyan
gazdasági szervezetben találhatók, amik a 2004. évi CXXXIV. Törvény 19§-a szerint
hasznosító vállalkozásnak minősülnek. Az alábbi társaságokban szerzett részesedések
tulajdonosa a Szent István Egyetem az állami vagyonról szóló CVI. Törvény 69. §.(4)
bekezdése alapján:
- a GAK Oktató és Innovációs Nonprofit Kft. 25.000 E Ft,
- a Veterinorg Gazdasági Kft. 3.000 E Ft,
- a GATE Tanácsadó Innovációs Oktató és Szolgáltató Kft. 1.500 E Ft.
A fent nevezett három társaságban az egyetem tulajdoni hányada a
következőképpen oszlik meg:
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Saját tőke
Gazdálkodó

értéke

szervezet

(E Ft)

megnevezése

Költségvetési
Állami tulajdoni

támogatás

Költségvetési

részesedés

összege

támogatás célja

(E Ft)
Aránya

Összege

(%)

(E Ft)

Veterinorg Kft
GATE

100%

3.000

Tanács.Inn.Oktató

50%

1.500

-

59,8%

25.000

-

-

és Szolg.Kft
GAK Kft

3.5.

-

A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön
összege, a kölcsönben részesítettek száma

Az egyetem 2009. évben 22 fő részére folyósított lakásépítési és korszerűsítési kölcsönt,
melynek éves összege 15.500 E Ft volt.
3.6.

Az Európai Uniós programok keretében végzett feladatok részletezése

Egyetemünk széleskörű pályázati tevékenységét jelzi a devizában lebonyolódó
nemzetközi

támogatási

programok

száma,

melyek

pénzforgalma

a

magyar

Államkincstárnál vezetett elkülönített deviza számlákon bonyolódik.
Ezen programok tárgyidőszaki bevételeinek és kiadásainak alakulását az I.sz. melléklet
tartalmazza.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése
Összességében az egyetem 2009. évi gazdálkodása stabil és megalapozott volt.
Feladatai ellátása és működése során költségvetési előirányzatainak betartásával, a
rendelkezésére álló eszközök és források ésszerű igénybevételével gazdálkodott. A
fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzeszköz folyamatosan rendelkezésre
állt az évközi kétszeri előirányzat zárolás ellenére is. A költségvetés teljesítése során a
- 79 -

saját bevételek tették lehetővé szinte teljes egészében a dologi kiadások finanszírozását,
az eszközállomány növekedését és fejlesztését, valamint 2010. évre a költségvetési
tartalékot jelentő előirányzat-maradvány képzését, amely magában foglalja az
értékpapír állomány értékét is. A mérleg alakulása azt tükrözi, hogy további növekedés
tapasztalható az eszközoldalon, a forrásoldalon pedig nőtt a saját tőke és csökkent a
rövidlejáratú kötelezettségek (szállítók) állománya. A költségvetés teljesítése és a
vagyoni-pénzügyi helyzet javulása, a rendelkezésre álló forrásokon alapuló
következetes, költségtakarékos gazdálkodás eredménye.
5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk
A Szent István Egyetem 2009. évi gazdálkodási célkitűzéseinek középpontjában az
ingatlan fejlesztési, racionalizálási feladatok teljesítése, valamint a pénzügyi stabilitás
megteremtése állt. Az egyetem a szerteágazó képzési kínálata mellett megalapozott
gazdálkodást folytatott, amelyben fokozottan előtérbe került a hatékonyság és a
gazdaságosság. Összefoglalóan megállapítható, hogy a költségvetésben meghatározott
programok teljesültek, a képzés és kutatás színvonalának emelését, az egyetem
zökkenőmentes működését és folyamatos likviditását biztosítottuk.

Gödöllő, 2010. március 20.

Dr. Solti László
rektor

Tatár Imre
gazdasági főigazgató

P.H.
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