MISKOLCI EGYETEM

GAZDASÁGI
FİIGAZGATÓ

MISKOLC-EGYETEMVÁROS
Tel: 46/565-000/10-08,
Fax: 46/565-331; 29-61
E-mail: rekgfoig@gold.uni-miskolc.hu

2008. évi költségvetési alapokmány
(Készült a többszörösen módosított
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. sz. melléklete szerint)
1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

2. Költségvetési szerv
a) azonosító adatai
- törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801
- megnevezése: Miskolci Egyetem (ME)
- székhelye: 3515 Miskolc Egyetemváros
- szakágazati besorolása: 854200 felsıoktatás
- alapító okirat száma, kelte; 32615-1/2007. (december 14.)
- intézményi azonosító: FI87515

b) szervezeti felépítése: mellékelve.

c) szervezeti kapcsolódásai: .

d) tevékenységi köre
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

-

2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2001. évi CI. törvény a felnıttképzésrıl
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének a
támogatásáról
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl
2007. évi CXLVI. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes
törvények módosításáról
2007. évi CII. törvény a szak- és felnıttképzést érintı reformprogram végrehajtásához
szükséges törvények módosításáról

- 105/1998. (V. 23.) Korm. rendelet a mővészeti felsıoktatás alapképzési szakjainak
képesítési követelményeirıl
- 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl
- 130/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet a felsıoktatási együttmőködés támogatása érdekében a
Közép-Európai Felsısoktatási Csereprogramról (CEEPUS II.) szóló Egyezmény
kihirdetésérıl
- 53/2006. (III. 14.) Korm rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény felsıoktatásban való végrehajtásáról és a felsıoktatási intézményekben történı
foglalkoztatás egyes kérdéseirıl
- 68/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a Felsıoktatási és Tudományos Tanácsról
- 69/2006. (III. 28.) Korm rendelet a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottságról
- 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról
- 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet a felsıoktatási hallgatók juttatásairól
- 221/2006. (XI. 15.) Korm. rendelet a Felsıoktatási Minıségi Díjról
- 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsıoktatási intézmények felvételi eljárásairól
- 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról

2

- 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet Doktori iskola létesítésének eljárási rendjérıl és a doktori
fokozat megszerzésének feltételeirıl
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendı egyes térítésekrıl
- 100/2007. (V. 8.) Korm. rendelet a felsıoktatási intézmények képzési és fenntartási
normatíva alapján történı finanszírozásáról
- 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet a felnıttképzési normatív támogatás részletes
szabályairól
- 254/2007. (X.4.) .) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

- 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet a felsıoktatási hatósági eljárási díjakról
- 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános
feltételeirıl
- 15/2006. (IV.3.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti
követelményeirıl
- 12/2007.(III. 14.) OKM rendelet az esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások
igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjérıl
- 13/2007. (III. 14.) OKM rendelet a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás
igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjérıl
- 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének
részletes szabályairól
- 17/2007. (III. 14.) OKM rendelet a minıségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenırzés
támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól
- 28/2007. (VI. 15.) OKM rendelet a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési
fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok pályázat útján történı felhasználásának
szabályairól

- a szakfeladat rend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése,

55133-7 Felsıoktatásban résztvevık kollégiumi ellátása,
55232-3 Iskolai, intézeti étkeztetés,
55241-1 Munkahelyi vendéglátás,
73101-4 Természettudományi kutatás, fejlesztés,
73104-7 Mőszaki tudományi kutatás,
73201-1 Humán és társadalomtudományi kutatás, fejlesztés,
80121-4 Általános iskolai oktatás,
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80311-9 Egyetemi oktatás,
80321-8 Fıiskolai oktatás,
80331-7 Egyetemi fıiskolai továbbképzés,
80341-6 Felsıfokú szakképzést nyújtó képzés,
80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás,
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás,
80511-3 Napközi otthonos ellátás,
85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás,
85128-6 Fogorvosi ellátás,

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok: -

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység,
80310 egyetemi oktatás,
80320 fıiskolai oktatás,
80330 felsıfokú továbbképzés.

- belsı szabályzatban meghatározott alaptevékenységek:
80.30

Felsıoktatás

80.10

Alapfokú oktatás

80.42

Máshová nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás

85.32

Szociális ellátás elhelyezés nélkül

73.10

Mőszaki kutatás, fejlesztés

73.20

Humán kutatás, fejlesztés

92.31

Alkotó- és elıadómővészet

92.51

Könyvtári, levéltári tevékenység

92.61

Sportlétesítmény mőködtetése

- belsı szabályzatban meghatározott kisegítı, kiegészítı tevékenységek:
22.11

Könyvkiadás
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22.13

Idıszaki kiadvány kiadása

22.14

Hangfelvétel kiadás

22.15

Egyéb kiadás

22.23

Könyvkötés

22.25

Kiegészítı nyomdai tevékenység

28.51

Fém felületkezelése

28.52

Fémmegmunkálás

28.62

Szerszámgyártás

41.00

Víztermelés, -kezelés, -elosztás

45.12

Talajmintavétel, próbafúrás

52.47

Könyv-, újság-, papíráru kiskereskedelem

55.21

Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás

55.23

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

55.30

Étkezıhelyi vendéglátás

55.51

Munkahelyi étkeztetés

55.52

Közétkeztetés

70.20

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.32

Ingatlankezelés

71.33

Irodagép, számítógép kölcsönzése

72.21

Szoftver-kiadás

72.22

Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

72.30

Adatfeldolgozás

72.40

Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

74.13

Piac- és közvélemény-kutatás

74.14

Üzletviteli tanácsadás

74.20

Mérnöki tevékenység, tanácsadás

74.30

Mőszaki vizsgálat, elemzés

74.50

Munkaerıközvetítés

74.85

Titkári, fordítói tevékenység

74.87

Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

85.12

Járóbeteg-ellátás

85.13

Fogorvosi szakellátás

85.14

Egyéb humán-egészségügyi ellátás
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91.33

Máshova nem sorolt egyéb közösségi tevékenység

92.11

Film-, videógyártás

92.13

Mozgóképvetítés

92.34

Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás

92.52

Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme

92.62

Egyéb sporttevékenység

- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: engedélyezett.
- részvétel gazdasági társaságban: UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztı
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (alapítás dátuma: 2007. szeptember 25.; a társaság
alapítója: Miskolci Egyetem, törzstıkéje: 3.000.000 Ft)

e) 2008. évi költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján
- kiadási elıirányzat: 11.426.156.- eFt,
- saját bevételi elıirányzat: 3.700.210.- eFt,
ebbıl:
- intézményi mőködési bevételek: 2.482.580.- eFt
- támogatásértékő mőködési bevételek: 424.180.- eFt
- egyéb mőködési célú pénzeszköz átvétel, bevételek: 210.000.- eFt
- támogatásértékő felhalmozási bevételek: 263.450.- eFt
- egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, bevételek: 320.000.- eFt
- támogatási elıirányzat: 7.725.946.- eFt,
- engedélyezett létszámkeret: 1730 fı,
(teljes munkaidısre átszámítva)
-

január 1-jei betöltött létszám, 1643,21 fı,
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-

fontosabb beszerzések 2008. évi elıirányzata (ÁFA nélkül):

















bérleti- és lízingdíjak
irodaszer beszerzés elıirányzata
könyv, folyóirat beszerzési elıirányzata
egyéb információ hordozó beszerzése
hajtó-, kenıanyag beszerzés elıirányzata
szakmai anyagbeszerzés elıirányzata
munkaruha, védıruha, formaruha beszerzés elıirányzata
élelmiszer, gyógyszer, vegyszer beszerzési elıirányzata
egyéb beszerzések elıirányzata
kis értékő tárgyi eszköz beszerzés elıirányzata
immateriális javak vásárlása
üzemeltetés, továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai
vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
adók, díjak
belföldi / külföldi kiküldetés és reklámkiadások
közüzemi kiadások

705.250.- eFt
20.000.- eFt
45.000.- eFt
3.000.- eFt
13.260.- eFt
8.000.- eFt
3.000.- eFt
19.021.- eFt
3.740.- eFt
5.000.- eFt
10.000.- eFt
279.000.- eFt
217.229.- eFt
30.000.- eFt
120.000.- eFt
497.470.- eFt

- fontosabb felújítások 2008. évi elıirányzata:
 2007. évrıl áthúzódó feladatok
 A/5 épület részleges felújítása (I. és II ütem) Bosch Tanszék
 Sportlétesítmények vizesblokkok felújítása
 Szenny- és csapadék gerincvezetékek felújítása (I. és II.
ütem)
 A/4 épület részleges felújítása
 2008. évi feladatok
 B/2 épület akadálymentesítés (lift, rámpa felújítása)
 Karbantartó mőhely épület felújítása munkái
 C/2 épület VI. hajó tetıszigetelés felújítása, csapadék
levezetık cseréje
 Körcsarnok tetıszigetelés felújítás (OKM 10 M Ft támogatáshoz saját forrás)
 10 kV-os körkábel felújítás (IV. ütem)
 A/6 épület XVIII. ea. felújítás (4-5 M Ft kari önrésszel)
 A/6 épület fszt. vizesblokkok felújítás
 Levéltár elhelyezés tervezés, lift felújítás
 Egyéb feladatok
 AKKI Irodák és laborok részleges felújítása
 CTFK Fıéület részleges felújítása (II. ütem)
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17.100.- eFt
4.000.- eFt
14.000.- eFt
6.600.- eFt

10.000.- eFt
15.000.- eFt
5.000.- eFt
5.000.- eFt
12.400.- eFt
10.000.- eFt
9.000.- eFt
7.000.- eFt

6.000.- eFt
2.000.- eFt

f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre;

805113

Szakfeladat
megnevezése
Felsıoktatásban résztvevık
kollégiumi ellátása
Iskolai, intézeti étkeztetés
Intézményi étkeztetés kieg.
tevékenység
Általános iskolai oktatás
Egyetemi oktatás
Fıiskolai oktatás
Egyetemi
fıiskolai
továbbképzés
Felsıfokú
szakképzést
nyújtó képzés
Iskolarendszeren kívüli nem
szakmai
oktatás,
vizsgáztatás
Iskolarendszeren
kívüli
szakmai oktatás
Napközi otthonos ellátás

851253
851286

Munkaegészségügyi ellátás
Fogorvosi ellátás

száma
551337
552323
751950
801214
803119
803218
803317
803416
804017

804028

Feladatmutató
megnevezése
Ellátottak száma
Étkezést igénybevevık
Étkezési
ellátottak
száma
Tanulói létszám
Nappali hallgatók száma
Nappali hallgatók száma
Képzésben résztvevık
száma
Képzésben résztvevık
száma
Oktatásban résztvevık
száma
Oktatásban résztvevık
száma
Foglalkozásban
résztvevık száma
Napi orvosi órák száma
Napi orvosi órák száma

egysége
fı
fı
fı
fı
fı
fı
fı
fı
fı

fı
fı
óra
óra

g) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése,
köre;

801214
803119

Szakfeladat
megnevezése
Felsıoktatásban résztvevık
kollégiumi ellátása
Iskolai, intézeti étkeztetés
Intézményi étkeztetés kieg.
tevékenység
Általános iskolai oktatás
Egyetemi oktatás

803218

Fıiskolai oktatás

803317

Egyetemi
továbbképzés
Felsıfokú
szakképzést
nyújtó képzés
Iskolarendszeren kívüli nem
szakmai
oktatás,
vizsgáztatás
Iskolarendszeren
kívüli
szakmai oktatás
Napközi otthonos ellátás

száma
551337
552323
751950

803416
804017

804028
805113

Teljesítménymutató
megnevezése
egysége
Férıhelyek száma
db
Élelmezési napok száma
Élelmezési napok száma

nap
nap

Tanulói csoportok száma
Nappali
hallgatóra
átszámított összlétszám
Nappali
hallgatóra
átszámított összlétszám
fıiskolai Tanfolyamok száma

db
fı

db

Tanfolyamok száma

db

Képzési
száma

db

csoportok

Képzési
csoportok
száma
Csoportok száma
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fı

csoport
csoport

h) tervezett teljesítményváltozás az elızı évhez képest:

száma
551337

552323
751950
801214
803119

803218

803317
803416

804017

804028

805113

Szakfeladat
megnevezése
Felsıoktatásban
résztvevık kollégiumi
ellátása
Iskolai,
intézeti
étkeztetés
Intézményi étkeztetés
kieg. tevékenység
Általános
iskolai
oktatás
Egyetemi oktatás

Teljesítménymutató
megnevezése
változás
Férıhelyek száma
db

Tervezett teljesítmény változás
2007.
2008.
változás
2322
2328
6

Élelmezési nap

nap

47246

46333

-913

nap

8946

9200

254

db

19

20

1

fı

5183

5183

0

fı

5554

5554

0

db

36

36

0

db

1

2

1

db

34

35

1

csoport

113

120

7

csoport

7

7

0

Élelmezési
napok
száma
Tanulói
csoportok
száma
Nappali
hallgatóra
átszámított
összlétszám
Fıiskolai oktatás
Nappali
hallgatóra
átszámított
összlétszám
Egyetemi
fıiskolai Tanfolyamok száma
továbbképzés
Felsıfokú
Tanfolyamok száma
szakképzést
nyújtó
képzés
Iskolarendszeren
Képzési
csoportok
kívüli nem szakmai száma
oktatás, vizsgáztatás
Iskolarendszeren
Képzési
csoportok
kívüli
szakmai száma
oktatás
Napközi
otthonos Csoportok száma
ellátás

Miskolc, 2008. február 25.

Széll Gábor
gazdasági fıigazgató

Dr. Patkó Gyula
rektor
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b.) A Miskolci Egyetem szervezeti felépítése
A szervezeti egységek megnevezése, létszáma

Melléklet
a 2008. évi költségvetési alapokmányhoz

ÁLLANDÓ ÉS ESETI BIZOTTSÁGOK
BELSİ
ELLENİRZÉSI
OSZTÁLY
4 Fı

JOGI
CSOPORT
2 Fı

Oktatási szervezeti egységek
Fı

Megnevezése
Karok
Mőszaki Földtudományi
Kar
Mőszaki
Anyagtudományi Kar

100,37

Gépészmérnöki és
Informatikai Kar

281,38

Állam- és Jogtudományi
Kar
Gazdaságtudományi Kar
Bölcsészettudományi
Kar
Comenius Tanítóképzı
Fıiskolai Kar
Egészségügyi Fıiskolai
Kar
Intézetek, közoktatás
Bartók Béla
Zenemővészeti Intézet
Idegennyelvi Oktatási
Központ
Testnevelési Központ és
Sportlétesítmények
Árvay János Gyakorló
Általános Iskola

SZENÁTUS

ÉRDEKKÉPVISELETI
SZERVEK
(FDSZ, KT, ME-HÖK)

Kutató központok
Megnevezése

REKTOR

REKTORI KABINET

Központi funkcionális egységek
Fı

Megnevezése

Fı

Központi Igazgatás egységei
Megnevezése

Fı

PROFESSZORI TANÁCS

Gazdasági-Mőszaki
Fıigazgatóság
Fı
Megnevezése

23,50

Könyvtár, Levéltár,
Múzeum

50,75

Rektori Hivatal

Bér- és Munkaügyi
Osztály

1,00

Bolyai Kollégium

39,50

Humánpolitikai Iroda

Pénzügyi Osztály

ME AKKK

3,00

Egyetemi
Számítóközpont

33,00

Pályázati Iroda

89,06

ImKKK

6,00

Felnıttképzési
Regionális Központ

16,00

103,26

MLRET

6,00

84,43

Alkalmazott Kémiai
Kutatóintézet
Kihelyezett Társadalom
Kutató Központ

GAZDASÁGI TANÁCS

174,30

Tudományszervezési és
Nemzetközi Osztály
Hallgatói Központ
Diák Iroda

112,38
32,48

34,00
40,00
24,00
62,00

10

52,3

Ellátási és
Biztonságszervezési
Osztály
Mőszaki- és
Üzemeltetési Fıosztály
Számviteli Osztály
Foglalkozásegészségügyi Szolgálat

267,80

