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(Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011. április 7-én keltezett
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MISKOLC

1. Feladatkör, tevékenység
1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe
Az intézmény neve: Miskolci Egyetem (ME)
Az intézmény székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Az intézmény szakágazati besorolása: 854200, felsőoktatás
Az intézmény alapító okiratának száma, kelte: OK-279-17/2010.
Törzskönyvi azonosító száma, PIR törzsszám: 308801000
OKM intézményi azonosító: FI87515
Honlapjának címe: www.uni-miskolc.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése
A szakfeladatok körében az előző évhez képest jelentős változás következett be. Az
alaptevékenységhez kapcsolódóan megsokszorozódtak a szakfeladatok, azonban az
intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatellátásában számottevő változás
nem tapasztalható.
A feladatmutatók és teljesítménymutatók alakulását és teljesülését a Beszámoló 37.
űrlap részletesen tartalmazza!

1.2.1. Intézményi szerkezeti változások
A szervezeti egységek vonatkozásában az alábbi változások történtek:
• 2010. január 1-jétől a Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság szervezetéből az Egészségügyi Kar szervezetébe került át, jelenleg Egészségügyi Szakmai Módszertani Központként működik.
• 2010. július 1-jétől megszüntetésre került a Kihelyezett Társadalomkutató Központ.
• 2010. július 1-jétől a Hallgatói Központ új elevezése: Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ
• 2010. november 1-jétől módosult a Comenius Főiskolai Kar szervezeti felépítése. A Comenius Főiskolai Karon létrejött a Humán Tudományok Intézete 5 intézeti tanszékkel és megalakult a Reál Tudományok Intézete három intézeti tanszékkel.
• 2010. december 1-jétől a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar új elnevezése:
Comenius Főiskolai Kar.
• A Gazdaságtudományi Karon a Világ- és Regionális Gazdaságtani Intézet részeként létrejött a Gazdasági Kapcsolatok Kihelyezett Intézeti Tanszék.

1.2.2. Hallgatói változások
Hallgatói létszámok

A hallgatói létszámadatok a 2010. október 15-i állapotot tükrözik.
A különböző képzési szintek szerint csoportosított hallgatói létszámadatokat az 1.2.2.1.
táblázat foglalja össze. A hallgatók összes számát a 2009. évi hasonló adattal (13.940
fő) egybevetve 2,8%-os csökkenés tapasztalható.
A hallgatók képzési munkaformák szerinti megosztásáról az 1.2.2.2. táblázat ad tájékoztatást. Nappali tagozaton 8416, levelező tagozaton 5089, esti tagozaton 41 hallgató
tanult. Távoktatási formában egyik karon sem volt oktatás. 2009. hasonló adatával
egybevetve azt találjuk, hogy mindegyik munkaformánál csökkenés tapasztalható. Ez
nappali tagozaton 221 főt, esti tagozaton 25 főt, levelező tagozaton 148 főt jelent. Az
egyes tagozatokon tanulók aránya az összlétszámhoz képest 2010-ben nappali tagozaton 62,1 %, levelező tagozaton 37,6 % volt. 2009 hasonló adatai: 62,9 % és 36,7 %.
Az 1.2.2.3. táblázat a finanszírozás módja alapján csoportosítja a hallgatókat. Az öszszes hallgatóból (13.546 fő) az államilag finanszírozott létszám 7526 fő, a költségtérítéses formában tanulók száma 6020 fő. Az államilag támogatott képzésben 2009-hez
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képest 489-el kevesebb, a költségtérítéses formában 95-tel több hallgató vett részt.
2009-ben az államilag támogatott hallgatók aránya 57,5% volt, 2010-ben ez 55,5 %-ra
változott.
Felsőfokú szakképzés az 1.2.2.1. táblázatban feltüntetett mellett szakközépiskolákban
is folyt, tanulói jogviszonyban. Ilyen képzések minőségbiztosítását az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar látta el.
Szakirányú továbbképzés 6 karon, és a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben folyt,
összesen 605 hallgató részvételével. Az elmúlt évhez képest 3,5%-os létszámcsökkenés tapasztalható.
Doktori képzés 6 karon összesen 7 doktori iskolában működött. Nappali tagozaton 111
fő, levelező tagozaton 81 fő vett részt a képzésben. Közülük 104 fő állami finanszírozású, 88 fő költségtérítéses hallgató. Az adatok karok közötti megoszlása az 1.2.2.4.
táblázatban látható.
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1.2.2.1. táblázat
Kar / Intézet
Műszaki Földtudományi
Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi
Bölcsészettudományi
Egészségügyi
Comenius Főiskolai
Bartók Béla
Zeneművészeti Intézet
Miskolci Egyetem
összesen

MesterFelsőfokú
Főiskolai Egyetemi Alapképzés
szakképzés
képzés
1
70
832
76

Osztatlan Szakirányú
képzés továbbképzés
83

PhD
képzés
43

Összesen
1105

35

-

8

383

75

-

-

25

526

26
103
57
116
-

41
2
58
11
1

117
267
151
294
-

2925
841
1804
1025
450

202
87
371
424
-

1284
-

60
116
198
100
42

35
33
38
18
-

3406
2733
2677
1988
493

121

44

-

285

-

-

-

-

450

-

2

-

116

44

-

6

-

168

458

160

907

8661

1279

1284

605

192

13.546
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1.2.2.2. táblázat
Kar / Intézet
Műszaki Földtudományi
Műszaki
Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi
Bölcsészettudományi
Egészségügyi
Comenius Főiskolai
Bartók Béla
Zeneművészeti Intézet
Miskolci Egyetem
összesen

Nappali
tagozat
859

Esti
tagozat
-

Levelező
tagozat
246

412

-

114

526

2823
911
1468
1148
397
271

-

583
1822
1209
840
96
179

3406
2733
2677
1988
493
450

127

41

-

168

8416

41

5089

13.546

Összesen
1105

1.2.2.3. táblázat
Kar / Intézet
Műszaki Földtudományi
Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi
Bölcsészettudományi
Egészségügyi
Comenius Főiskolai
Bartók Béla
Zeneművészeti Intézet
Miskolci Egyetem
összesen

Államilag
támogatott
713

Költségtérítéses

Összesen

392

1105

451

75

526

2361
827
1062
1211
406
373

1045
1906
1615
777
87
77

3406
2733
2677
1988
493
450

122

46

168

7526

6020

13.546
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1.2.2.4. táblázat
Finanszírozás módja
KöltségÁllami
térítéses

Kar / Intézet
Műszaki Földtudományi
Műszaki
Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi
Bölcsészettudományi
Miskolci Egyetem
összesen

Tagozat
Nappali

Levelező

29

14

31

12

18

7

18

7

20

15

23

12

14

19

14

19

11
12

27
6

13
12

25
6

104

88

111

81

Hallgatói juttatások
Köztársasági ösztöndíjban a tavaszi félévben 61 fő, az őszi félévben 60 fő részesült.
Az ösztöndíjasok kari megoszlását az 1.2.2.5. táblázat mutatja be.
1.2.2.5. táblázat

Kar / Intézet
Műszaki Földtudományi
Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi
Bölcsészettudományi
Egészségügyi
Comenius Főiskolai
Bartók Béla
Zeneművészeti Intézet

Ösztöndíjat elnyert hallgatók száma
Tavaszi félév
Őszi félév
6
7
4
4

7

21

21

7
7
10
3
2
1

6
8
7
3
3
1

Bursa ösztöndíjban a 2009/2010. tanév 2. félévében 2370 fő, a 2010/2011. tanév 1.
félévében 2085 fő részesült. A támogatást elnyert hallgatók karok szerinti megoszlását
az 1.2.2.6. táblázat mutatja be.
1.2.2.6. táblázat

Kar / Intézet

Ösztöndíjat elnyert hallgatók száma
Tavaszi félév
Őszi félév

Műszaki Földtudományi
Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi
Bölcsészettudományi
Egészségügyi
Comenius Főiskolai
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

221

196

122

115

772

719

208

210

348
339
173
156

317
250
148
110

31

20

Tanulmányi ösztöndíjat a tavaszi félévében 2820 fő, az őszi félévében 2089 fő kapott.
Az ösztöndíjban részesülő hallgatók karok szerinti megoszlását az 1.2.2.7. táblázat
mutatja be.
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1.2.2.7. táblázat
Ösztöndíjat elnyert hallgatók száma
Tavaszi félév
Őszi félév
234
186
111
112

Kar / Intézet
Műszaki Földtudományi
Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi
Bölcsészettudományi
Egészségügyi
Comenius Főiskolai
Bartók Béla Zeneművészeti
Intézet

587

487

305
638
540
163
175

248
442
332
163
89

67

30

Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok
Kollégiumi elhelyezést a tavaszi félévben 1915 fő, az őszi félévben 1857 fő kapott. A
lakhatási támogatás beépült a szociális támogatásba.
1.2.2.8. táblázat
Kollégiumi elhelyezés
Tavaszi
Őszi félév
félév
207
228

Kar / Intézet
Műszaki Földtudományi
Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi
Bölcsészettudományi
Egészségügyi
Comenius Főiskolai
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

9

87

85

635
190
255
258
70
163

655
178
233
234
70
132

50

42

Szociális támogatásban a tavaszi félévben 1996, az őszi félévben 2561 hallgató részesült. Karonkénti megoszlásukat az 1.2.2.9. táblázat mutatja.
1.2.2.9. táblázat

Kar / Intézet
Műszaki Földtudományi
Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi
Bölcsészettudományi
Egészségügyi
Comenius Főiskolai
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

Szociális támogatásban részesült hallgatók száma
Tavaszi félév
Őszi félév
275
323
109
143
663

839

191
267
258
134
76

226
502
238
145
108

23

37

A jegyzettámogatásként a hallgatóknak juttatott összeg nem jelenik meg számszerűsítve, a szociális támogatás részét képezi.

Sport, kultúra támogatás

Hallgatóink sportolási igényüket nagyon sokféle formában tudják kielégíteni, ezeket a
karok többsége és a Testnevelési Tanszék, valamint a Sportlétesítmények is támogatja,
segíti.
A sport és a kultúra támogatására fordított összeg karonkénti megoszlásáról az 1.2.2.10.
táblázat nyújt tájékoztatást.
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1.2.2.10. táblázat
Kar / Intézet
Műszaki Földtudományi
Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Egészségügyi
Comenius Főiskolai

Támogatás összege,
eFt
65
450,5
10
25
100
188

A karok többsége támogatta a már hagyományosnak tekinthető „Szarvasűzők” nemzetközi váltófutó versenyt, melyet a Bükkön keresztül rendeznek meg, valamint a Sportnapot.
A kulturális események közül főleg a hallgatók hagyományápoló rendezvényeit, öntevékeny körök munkáját, tanulmányi kirándulásokat, HÖK rendezvényeket (Gólyabál,
Gólyatábor) támogattak karaink.
Tudományos diákköri tevékenység
A 2010. évi intézményi TDK konferencia adatait az 1.2.2.11. táblázat foglalja össze.
1.2.2.11. táblázat

Kar / Intézet
Műszaki Földtudományi
Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi
Bölcsészettudományi
Egészségügyi
Comenius Főiskolai
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet
Összesen

Előadott
dolgozat

Díjazott
dolgozat

OTDK-ra
javasolt dolgozat
7
20

9
29

7
26

40

27

29

76
56
44
20
14

37
29
30
20
11

30
38
24
8
9

5

3

3

293

190

168

1.2.3. Hallgatói mobilitás
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A külföldi részképzésen résztvevő hallgatóink számát, a részképzésre fogadott külföldi
hallgatók számát és a teljes idejű képzésben egyetemünkön tanuló külföldi hallgatók
számát az 1.2.3.1. táblázat mutatja be.
1.2.3.1. táblázat

Kar / Intézet

Műszaki Földtudományi
Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi
Bölcsészettudományi
Egészségügyi Főiskolai
Comenius Főiskolai
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

ME hallgatói
külföldi
részképzésen
11

Hallgatók száma
Külföldi hallgatók részképzésen a ME-en
4

Külföldiek
teljes idejű
képzésben
8

5

3

10

33

19

29

15
29
7
-

3
19
13
-

16
19
36
13
11

2

-

3

Egyetemünk 102 hallgatója vett részt külföldi részképzésen és 61 külföldi hallgatót
fogadtunk. A teljes idejű képzésben egyetemünkön tanuló külföldi hallgatók száma 54
fő.
Részképzésen a hallgatók többségében az Erasmus program keretében vettek részt.
A részképzésre küldött hallgatók részére kifizetett támogatás 130 980 € Erasmus ösztöndíj, valamint alapítványi, HÖK támogatásként 1.650.000 Ft.
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1.2.4. Képzési szerkezet változása
Többciklusú képzés
Az alapszakok struktúrája már korábban kialakult, a 2010-ben oktatást folytató szakok
felsorolása az 1.2.4.1. táblázatban látható.
1.2.4.1. táblázat
Kar
Műszaki Földtudományi

Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai

Állam- és Jogtudományi

Gazdaságtudományi

Bölcsészettudományi

Szak megnevezése
Földrajz
Környezetmérnöki
Műszaki földtudományi
Anyagmérnöki
Energetikai mérnöki
Gazdaságinformatikus
Gépészmérnöki
Ipari termék- és formatervező mérnöki
Mechatronikai mérnöki
Mérnök informatikus
Műszaki menedzser
Programtervező informatikus
Villamosmérnöki
Igazgatásszervező
Igazságügyi igazgatási
Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
Gazdálkodási és menedzsment
Kereskedelem és marketing
Nemzetközi gazdálkodás
Pénzügy és számvitel
Turizmus-vendéglátás
Anglisztika
Germanisztika
Kulturális antropológia
Magyar
Pedagógia
Politológia
Szabad bölcsészet
Szociológia
Történelem
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Egészségügyi

Comenius Főiskolai
Bartók Béla
Zeneművészeti Intézet

Ápolás és betegellátás
Egészségügyi gondozás és prevenció
Egészségügyi szervező
Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
Óvodapedagógus
Tanító
Alkotóművészet és muzikológia
Előadóművészet

Azon mesterképzési szakok listáját, amelyeken 2010-ben képzés folyt az 1.2.4.2. táblázat tartalmazza.
1.2.4.2. táblázat
Kar
Műszaki Földtudományi

Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai

Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi

Szak megnevezése
Bánya- és geotechnikai mérnöki
Előkészítés-technikai mérnöki
Geográfus
Hidrogeológus mérnöki
Olaj- és gázmérnöki
Anyagmérnöki
Kohómérnöki
Energetikai mérnöki
Gépészmérnöki
Logisztikai mérnöki
Mechatronikai mérnöki
Mérnök informatikus
Jogász
Közigazgatási
Logisztikai menedzsment
Marketing
Master of Business Administration
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
Regionális és környezeti gazdaságtan
Számvitel
Vállalkozás-fejlesztés
Vezetés és szervezés
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Bölcsészettudományi

Angoltanár
Ember és társadalom műveltségterületi tanár
Filozófia
Filozófiatanár
Földrajztanár
Fordító és tolmács
Kulturális antropológia
Magyar nyelv és irodalom
Mérnöktanár-anyagmérnök
Politikatudomány
Szociológia
Magyartanár
Történelemtanár
Némettanár
Történelem

Hagyományos képzések
A korábbi felsőoktatási törvény (1993. évi LXXX. törvény) hatálya alatt indított egyetemi és főiskolai szakokon a magasabb évfolyamokon folytatódott az oktatás kifutó
rendszerben. Ezen szakokat az 1.2.4.3. táblázat mutatja be.
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1.2.4.3. táblázat
Kar / Intézet

Műszaki Földtudományi

Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai

Egyetemi szakok
bányászati és geotechnikai
eljárástechnikai
geográfus
környezetmérnöki
műszaki földtudományi
olaj- és gázmérnöki
anyagmérnöki
kohómérnöki
gépészmérnöki
műszaki informatikai
műszaki menedzser
közgazdasági programozó matematikus
jogász

Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi gazdálkodási
alkalmazott nyelvészet
filozófia
kulturális antropológia
Bölcsészettudomámagyar nyelv és irodalom
nyi
politológia
szociológia
történelem
Egészségügyi
Comenius Főiskolai Bartók Béla
Zeneművészeti Intézet
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Főiskolai szakok
bányászati és
geotechnikai

gépészmérnöki
programozó matematikus
villamosmérnöki

gazdálkodási
angol nyelv és irodalom
német nyelv és irodalom

védőnő
tanító
hangszertanár, kamaraművész
magánénektanár,
ének-kamaraművész
zeneelméletszolfézstanár, karvezetés

Felsőfokú szakképzések
Az Állam- és Jogtudományi Kar minőségbiztosításával a jogi asszisztens képzés 6
szakközépiskolában folyt. A Gazdaságtudományi Kar 9 középiskolában 10 különböző
szakon, a Bölcsészettudományi Kar 1 szakközépiskolával együttműködésben csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó szakon folytatott felsőfokú szakképzést. Hallgatói
jogviszonyban a Műszaki Anyagtudományi Kar, a Gépészmérnöki és Informatikai
Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar és a Comenius Főiskolai Kar folytatott felsőfokú szakképzést, az alábbi szakokon: energetikai mérnökasszisztens, gépipari mérnökasszisztens, jogi asszisztens,
idegenforgalmi szakmenedzser, informatikai statisztikus és gazdasági tervező, gazdasági idegen nyelvű menedzser, titkárságvezető, ifjúságsegítő, médiatechnológus aszszisztens, csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó.
2010-ben 4 előterjesztésünket vette nyilvántartásba az Oktatási Hivatal. Ezek közül 3
hallgatói jogviszonyú, 1 szakközépiskolával együttműködve, tanulói jogviszonyban
folytatott képzésre vonatkozott.
Szakirányú továbbképzés
Szakirányú továbbképzést 6 kar és 1 intézet folytatott. Az októberi statisztikákat egybevetve, a szakirányú továbbképzésben tanulók száma 2009-ben 627 fő, 2010-ben 605
fő volt.
2010-ben 6 szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeit, valamint 13 szak képzési programját dolgozták ki egyetemünkön. Az Oktatási Hivatal valamennyi előterjesztésünket nyilvántartásba vette.
Felnőttképzés, tanfolyamok és egyéb képzések
A Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központja (FRK) által lebonyolított
kurzusok száma összességében 23 volt, melyekből 8 második diplomát biztosító szakirányú továbbképzésként, míg 15 tanfolyam klasszikus felnőttképzési programként
jelent meg az egyetem tevékenységében. Második diplomát 229 főnek, a FAT-os programok végén felnőttképzési tanúsítványt 644 főnek sikerült szereznie.
A képzések közül kiemelhető a 460 órás Gépjármű szakoktató tanfolyam, amelyet a
Budapesti Műszaki Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel párhuzamosan, a
Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökének egy korábbi rendelete alapján valósított meg
az FRK és amelynek keretében Miskolcon 46 személy szerzett certifikációt. Egy másik
területen a rendvédelmi szervekkel kialakított sokéves szakmai együttműködést kihasználva ismét lebonyolításra került a Bűnmegelőzési Szabadegyetem, továbbá három másik bűnmegelőzési tanfolyam, melyek célközönsége ez esetben az egyetemi
hallgatóság soraiból került ki. A tanfolyamok sorában új színfolt volt az Egészségügyi
Karral lebonyolított Inzulinpumpa-terápiaoktató munkatárs kurzus, amelyen 24 fő kapott tanúsítványt. Az említett nyolc szakirányú továbbképzésből a Gépészmérnöki és
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Informatikai karral Dunaújvárosban, a Dunaferrnél kihelyezett formában megtartott
Hidraulika-pneumatika szakmérnöki szakot kell kiemelni, amely a négy szemeszteres
képzés végén 2010 karácsonya előtt fejeződött be és amelyen 38 mérnök szerzett második diplomát. A növendékek közül 22-en a Dunaferr dolgozói voltak; számukra a
tandíjat a gyár a saját nyereségalapjából biztosította.
Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések
A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara évek óta vesz részt az EGECEMMEP (European Geotechnical and Environmental Course) - (Erasmus Mundus
Mineral and Environmental Program) közös képzésekben, mely négy ország egyetemének (Exeter, Delft, Wroclaw és Miskolc) közös szervezésében valósul meg, két
(EGEC) illetve négy (EMMEP) féléven keresztül.

1.2.5. Gyakorló intézmények változásai
A gyakorló intézmények vonatkozásában 2010-ben változás nem történt. Egyetemünk
két karán és egy intézetében folyik gyakorló iskolákat is igénylő képzés.
A Comenius Főiskolai Karon a gyakorlati képzés az Árvay József Gyakorló Általános
Iskolában, illetve a Carolina Óvoda és Bölcsődében folyik. A Bölcsészettudományi
Kar önálló gyakorló iskolával nem rendelkezik. A tanárképzésben résztvevő hallgatók
– az előző évekhez hasonlóan – tanítási gyakorlatukat a Tanárképző Intézet, az illetékes tanszékek szakmódszertanos kollégái, illetve az egyetemmel szerződés alapján
együttműködő vezetőtanárok (mentortanárok) irányítása és felügyelete alatt végzik a
kijelölt közoktatási intézményekben, általános és középiskolákban. A tanári mesterszakok szintén tanítási gyakorlattal járnak. Ennek érdekében ún. bázisiskolai rendszert
kezdtünk el működtetni. Pályázat alapján 9 iskola nyerte el ezt a címet a hallgatók tanítási gyakorlatának biztosítása érdekében.
A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet önálló gyakorló iskolával nem rendelkezik, a
több éves gyakorlatnak megfelelően három miskolci zeneiskolában (Egressy Béni Erkel Ferenc Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Fazekas-Istvánffy
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium) folyt a hospitálás és a tanítási gyakorlat.
Az Egészségügyi Kar gyakorlati képzésének a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház – együttműködési megállapodás alapján – biztosít helyet.
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1.2.6. Oktatói változások
Az oktatók munkakör szerinti csoportosítását az 1.2.6.1. táblázat, a tudományos fokozattal, illetve címmel rendelkező minősített oktatók számát az 1.2.6.2. táblázat tartalmazza. Az adatok a 2010. október 15-ei állapotnak felelnek meg.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma a 2009. év azonos időszakához
képest 19 fővel csökkent. A tanárok száma 3,6 %-kal 84 főről 87 főre nőtt. A docensek
száma 232 főről 231 főre csökkent. Az adjunktusok száma 9 fővel csökkent. A tanársegédek száma 8 fővel csökkent. Az egyéb oktató (tanár) munkakörben foglalkoztatottak létszáma 4 fővel csökkent.
Az oktatók számának jelentős csökkenése az alábbiakkal indokolható:
• A nyugdíjszabályok gyakori, az érintett dolgozók számára kedvezőtlen változása miatt – a korábbi időszakban tapasztaltakhoz képest – a jogosultsági feltételekkel rendelkezők közül nagyobb arányban kérik jogviszonyuk megszüntetését.
• A létszám csökkenése, csökkentése tudatos főként azokon a karokon, amelyeken a hallgatói létszám is csökken. (BTK, CFK)
• A létszámváltozás ugyanakkor hátrányt jelent a minősítettek létszámának alakulásánál, hiszen mind a nyugdíjazás, mind a racionalizálás okán végrehajtott létszámcsökkentés érinti a tudományos fokozattal rendelkezőket is.
• Ennek ellenére a minősítettek létszáma, azon belül a PhD-vel rendelkezők száma kiugró növekedést mutat, hiszen 2010. évben az egyetem oktatói közül 17
főszerzett PhD fokozatot.
• Az egyetem minősített oktatói közül 2010. évben 2 fő habilitált.
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1.2.6.1. táblázat
Fő

tanár

Kar/Intézet

docens

adjunktus

tanársegéd

egyetemi főiskolai egyetemi főiskolai egyetemi főiskolai egyetemi főiskolai
1.

1.

Műszaki Földtudományi Kar

2.

Műszaki Anyagtudományi Kar

3.

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

4.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

más
oktatók

összesen

10.

11.

12

22

14

2

2

52

8

14

7

9

4

42

21

65

36

36

14

176

Állam-és Jogtudományi Kar

8

27

14

18

5.

Gazdaságtudományi Kar

6

20

2

22

23

6.

Bölcsészettudományi Kar

10

49

2

31

17

7.

Egészségügyi Kar

15

2

2

4

4

8.

Comenius Főiskolai Kar

2

1

14

4

9.

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

4

7

1

1

4

10. Karhoz nem tartozó szervezeti egységek
11. Miskolci Egyetem összesen (1.+…+10.)

9
66

21

200

20

31

137

67
1

109
10

38

8

1

30

1

5

18

18

29

55

635

2
5

111

74

9

1.2.6.2. táblázat
Fő

Kar/Intézet

MTA r.
tagja

MTA
lev.

DSc

VSc

PhD

DLA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Műszaki Földtudományi Kar

2.

Műszaki Anyagtudományi Kar

3.

dr.univ. dr.cím
8.

9.

8

11

27

3

7

20

1

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

8

22

69

11

4.

Állam-és Jogtudományi Kar

1

9

31

5.

Gazdaságtudományi Kar

1

12

23

6.

Bölcsészettudományi Kar

8

21

64

7.

Egészségügyi Főiskolai Kar

2

11

6

8.

Comenius Főiskolai Kar

1

5

9.

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

1

habil.
10.

1

13
7

6

23
9

2

1

7
21

1

7

1
6

10. Karhoz nem tartozó szervezeti egységek
11. Miskolci Egyetem összesen (1.+…+10.)

0

1

21

31

94

245

7

15

8

87

Előléptetések
- egyetemi tanári kinevezést kapott: 7 fő
- egyetemi docensi kinevezést kapott: 13 fő
- adjunktusi kinevezést kapott:
22 fő
Külső alkalmazások
Külső alkalmazásokra 144 fő esetében került sor, elsősorban a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben (23 fő), a Bölcsészettudományi karon (33 fő) és az Egészségügyi Karon (35 fő).
Külföldi oktatók egyetemünkön, egyetemünk oktatói külföldön
Külföldi oktatók általában viszonylag rövid ideig tartózkodnak egyetemünkön, ennek
megfelelően előadásokat csak eseti jelleggel, 1-2 alkalommal tartanak. Ugyanez jellemző egyetemünk oktatóinak külföldi vendégoktatói tevékenységére. 2010-ben 29
külföldi kollégát fogadtunk, egyetemünket 52 fő képviselte külföldön.

1.2.7. K+F tevékenység
Kutatási pályázatok
A Miskolci Egyetem 85 hazai és 24 nemzetközi pályázatot nyert el. Az 1.2.7.1. táblázat az adatokat kari bontásban tartalmazza. A táblázatban szerepelnek 2011-re átnyúló
pályázatok is.
1.2.7.1. táblázat
Kar / Intézet
Műszaki Földtudományi
Műszaki Anyagtudományi
Gépészmérnöki és
Informatikai
Állam- és Jogtudományi
Gazdaságtudományi
Bölcsészettudományi
Egészségügyi Kar

Pályázatok száma
hazai
nemzetközi
20
5
5
19

6

9
3
27
2

6
3
4
-

Konferenciák
A Miskolci Egyetem karai 2010-ben 74 konferenciát szerveztek, melyek közül 29
nemzetközi rendezvény volt. A karok közötti megoszlás: Műszaki Földtudományi Kar
(4), Műszaki Anyagtudományi Kar (1), Gépészmérnöki és Informatikai Kar (33), Állam- és Jogtudományi Kar (12), Gazdaságtudományi Kar (2), Bölcsészettudományi
Kar (16), Egészségügyi Kar (2) Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (4).
A hazai szervezésű konferenciákon egyetemünk 800 munkatársa vett részt, ill. tartott
előadást, külföldi konferenciákon 457 fő szerepelt.

1.2.8. Változások az intézményi szolgáltatásban
Könyvtár
A hagyományos szolgáltatások (kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, szaktájékoztatás), valamint a PATLIB könyvtár, Európai Dokumentációs Központ, NAVA pont
2010-ben is eredményesen működtek.
A könyvtár két saját EU-s projektet valósított meg és két egyetemi projektben vett
részt az év folyamán.
A TIOP 1.2.3 Tudásdepó Express projekt keretében felújította számítógépes eszközparkját és szoftvereit költséghatékonyabbakkal váltotta fel (integrált rendszer, intézményi repozitórium). A 6 szerver és 80 személyi számítógép 2009. december közepén
érkezett meg. A gépek beüzemelése januárban lezajlott, az új integrált rendszerre
(HunTéka) 2010 január végén-február elején tért át a könyvtár. A TIOP projekt szakmai megvalósítása július 31-én befejeződött.
A TÁMOP 3.2.4 Tudásdepó Express pályázat keretében a könyvtár a legjelentősebb
magyar folyóirat adatbázisok (EPA, HUMANUS, MATARKA) közös használatát segítő országos hatókörű szolgáltatás megvalósítására kapott támogatást. A szoftverfejlesztés egész évben zajlott. Ezen fő cél mellett az alábbiak valósultak, illetve 2011-re
áthúzódóan valósulnak meg:
− integrált rendszerbe 17.000 új rekord bevitele, MATARKA adatbázisba 600.000 új
tétel felvétele (2011-re átnyúlóan),
− olvasáskultúrát segítő rendezvények két miskolci középiskola tanulóinak bevonásával,
− könyvtárosok képzése,
− könyvtár összes dolgozója bútorának (asztal, szék) és az olvasószolgálati pult cseréje,
− történeti webportálok szoftverének kifejlesztése,
− cikkarchívum kiépítése (végleges elkészülés 2011-ben várható).
A könyvtár az egyetemi részprojektekben fejlesztette és bővítette meglevő adatbázisait:
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A Miskolci Egyetem nyilvánosan elérhető Publikációs Adatbázisát (MEPA), MIDRA:
Miskolci Egyetemi Digitális Raktár és Adattár, annak külön gyűjteményeként a doktori disszertációk adatbázisa.
Informatika
Az Egyetemi Számítóközpont a következő központi informatikai szolgáltatásokat
üzemeltette 2010-ben:
– központi erőforrások üzemeltetése,
– központi informatikai gerinchálózat üzemeltetése,
– központi wifi hálózat üzemeltetése,
– egyetemi honlap üzemeltetése,
– központi levelező rendszer üzemeltetése,
– központi vírus és spam szűrő üzemeltetése,
– Neptun.Net rendszer üzemeltetése,
– egyetemi publikációs adatbázis üzemeltetése,
– MonDoc elektronikus irat és dokumentumkezelő rendszer üzemeltetése,
– MonFlow folyamatmenedzsment rendszer bevezetése, üzemeltetése,
– pályázati adatbázis üzemeltetése,
– együttműködési megállapodások adatbázisának üzemeltetése,
– központi informatikai oktatótermek üzemeltetése.
Sport
A Testnevelési Tanszék szervezésében 2010-ben a hallgatók a következő sportágakban
tudták teljesíteni tanulmányi kötelezettségüket: asztalitenisz, tenisz (télen sátorban),
tollaslabda, kondicionálás, aerobik, kosárlabda, labdarúgás, és úszás. A sportlétesítmények felújítása lehetővé tette, hogy a sportolni vágyó diákok korszerű feltételek között
végezzék tevékenységüket. A testnevelésórák mellett az Egyetemi Vándorkupa versenyei (tollaslabda, sakk, kispályás labdarúgás, tenisz) biztosítanak mozgási lehetőséget
az érdeklődő, versenyezni szerető hallgatóknak. A magasabb szinten sportolók számára a MEAFC kosárlabda, röplabda, kézilabda, tájékozódási futás, asztalitenisz, tenisz,
vízilabda, és amerikai futball szakosztályai biztosítják a versenyekre történő felkészülést. A Sportlétesítmények kedvezményes bérletet biztosít a teniszezők, és a kondicionálást kedvelők számára. További sportolási lehetőség az Egyetemi Sportnap, a
Szarvasűzők (Eger-Miskolc váltófutás) valamint az Universitas Kupa országos döntő.
A kari bajnokságok lebonyolításában is szerepet vállal a Sportlétesítmények, és a
Testnevelési Tanszék.
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Kultúra
A 2010. év legjelentősebb kulturális eseményei a következők voltak:
− február: Kocsonyafesztivál,
− március 15-i ünnepi megemlékezés,
− március: Németh Erika festőművész kiállítása a Galériában,
− március: Műgond Estek (vendég: Halasi Imre a MNSZ igazgatója, Váradi Katalin
zeneigazgató, karmester),
− április: Húsvéti Hangverseny (Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatói),
− május: Miskolci Egyetemi Napok,
− augusztus: Gólyatábor,
− szeptember első hete: Tanévnyitó koncert (Bartók Béla Zeneművészeti Intézet
hallgatói),
− szeptember: Kutatók Éjszakája,
− október: Rocktóber Fest,
− október 23-i ünnepi megemlékezés, koszorúzás,
− október: AIDA c. musical közönségtalálkozója (Könyvtár, Levéltár, Múzeum),
− november: Műgond Estek (vendég: Závada Pál író),
− november: Gólyabál,
− december: Karácsonyi koncert (Bartók Béla Zeneművészeti Intézet hallgatói).
Tanácsadás
A Diák Iroda-Inforrás információs, karrier, és tanácsadó szolgáltatásait az egyetem
bármely hallgatója, oktatója és dolgozója térítésmentesen igénybe veheti. A tanácsadások anonim jellegűek. A tanácsadás az alábbi témakörökre terjed ki:
− grafológiai,
− önéletrajzi,
− életpálya,
− jogi, munkajogi,
− adó- és vállalkozási,
− külföldi tanulmányok, ösztöndíjak,
− életvezetési,
− személyiségfejlesztés,
− karrier.
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1.2.9. Megvalósuló beruházások, felújítások

A 2010. évi összes intézményi beruházásokra és az épületek jelentősebb rekonstrukciójára rendelkezésre álló éves módosított előirányzat 257,2 M Ft, amiből év végéig műszakilag 225,2 M Ft (87,6%), pénzügyileg 187,7 M Ft (73,0 %) teljesült.
Szakképzési támogatásból a karok 27,2 M Ft központi beruházást finanszíroztak,
egyéb saját bevételi forrásokból (TÁMOP-4.1.1.A-10/1/Konv. pályázat) pedig ezen
felül további 15,6 M Ft értékű központi felújítást hajtott végre az egyetem (Diákiroda
kialakítása), ami teljes egészében pénzügyileg is teljesült.
Épületfenntartásra, karbantartásra és üzemzavar elhárításra intézményi szinten 2010.
évben 95,1 M Ft állt rendelkezésre, az előirányzathoz képest itt is 23,2 M Ft-os műszaki és 40,7 M Ft pénzügyi elmaradás tapasztalható (ez 75,6%-os műszaki és 57,2%os pénzügyi teljesülésnek felel meg). A műszaki elmaradás oka, hogy bizonyos szerződéssel lekötött munkák áthúzódnak 2011. évre. Ugyan a műszaki és pénzügyi teljesülésnek normál esetben közel azonos szinten kellene lennie, a decemberi kiadáskorlátozás miatt a pénzügyi teljesülés elmarad a műszaki készültségtől.
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2. Az előirányzatok alakulása a Miskolci Egyetemnél
KIMUTATÁS
az intézmény 2010. évi főbb előirányzatainak alakulásáról
E Ft

Megnevezés

2009 évi
tényleges
teljesítés

2010. évi
eredeti
előirányzat

2010. évi
módosított
előirányzat

2010. évi
teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

Kiadások összesen:

12 765 624

11 094 085

15 574 792

14 815 379

Működési kiadások
- ebből személyi juttatások
- ebből dologi kiadások

11 365 982
4 983 839
3 297 679

10 261 880
5 082 907
2 191 703

12 223 770
5 138 271
3 852 469

11 649 527
5 092 280
3 560 441

Felhalmozási kiadások
- intézményi beruházási kiadások
- központi beruházás
- felújítás
- egyéb intézményi felhalmozási
kiadások

1 399 642
1 098 059
99 303
199 730

832 205
832 205

3 351 022
3 249 915

3 165 852
3 081 615

95 808

78 938

5 299

5 299

2009. évi tényleges maradvány
2010. évi tényleges maradvány

1 171 386
1 681 892

Bevételek összesen:

2 550

13 953 115

11 094 085

15 574 792

16 497 271

Támogatás

7 779 854

7 120 227

7 641 548

7 641 548

Működési bevételek
Átvett pénzeszközök
- működési célra
- felhalmozási célra
Egyéb bevétel

3 259 916
2 292 487
1 162 913
1 129 574
45 480

2 619 678
1 354 180
634 180
720 000

3 064 828
3 694 180
1 074 180
2 620 000
2 850

3 996 706
3 684 781
1 194 675
2 490 106
2 850

1 171 386

1 171 386

Pénzmaradvány igénybevétele

575 378

Létszámadatok (fő):
Létszám (35. űrlap 14. sor)
Engedélyezett létszám
(35. űrlap 13.sor)
Átlagos statisztikai állományi
létszám (35. űrlap 18. sor)
Tartósan üres álláshelyek száma
(35. űrlap 17. sor)

1 575

1 451

1 680

1 580

1 478

1 457

0

0
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2.1. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása
Az intézmény összes kiadása 2010. évben az előző évihez képest jelentősen (2.049,8
M Ft-tal) emelkedett, 12.765,6 M Ft-ról 14.815,4 M Ft-ra változott. A 16,1%-os kiadásnövekmény szinte teljes egészében az intézmény felhalmozási kiadásai tekintetében mutatkozik meg. Az intézmény pénzforgalmi kiadásai a bevételektől elmaradó
mértékben, 95,1%-ban teljesültek, a 15.574,8 M Ft-os aktuális előirányzathoz képest
14.815,4 M Ft-os volt a pénzügyileg teljesített kiadás.
Az intézmény működési kiadásai a feladatteljesítéssel összhangban alakultak, év végére azonban 95,3%-ban teljesültek, a felhalmozási kiadások előirányzata pedig 94,5%os szinten realizálódott. Az aktuális előirányzattól a kiadások tekintetében összességben 759,4 M Ft-tal maradt el az intézmény. Ennek legfőbb oka, hogy az 1268/2010.
(XII.3.) Korm. határozat által elrendelt 2010. december havi kiadásteljesítési korlátozás miatt bizonyos kiadásokat az intézmény decemberben már nem tudott teljesíteni. A
határozathoz kapcsolódó levél az alábbi korlátozást rendelte el:

A fentieket támasztja alá az a tény is, hogy jóval kisebb elmaradás tapasztalható a
személyi juttatások tekintetében, az aktuális előirányzathoz képest a személyi juttatás
előirányzat 99,1%ban, a dologi kiadások előirányzata 92,4%-ban teljesült.
Az intézmény kiadási szerkezetében jelentős mértékben megnövekedtek a nagy, intézményi pályázatok kiadásai, melyek év közben folyamatosan jelentős likviditási
kockázatot hordoztak, de év végére a leutalt pályázati támogatások a kiadásokkal
nagyrészt összhangba kerültek. A TÁMOP projektek 2010. évi kiadásai (665,6 M Ft) a
leutalt pályázati összegekből valamint a pályázati előlegekből finanszírozhatók voltak,
nagyobb kockázatot a TIOP pályázat jelentett, de év végéig az eddig felhasznált
2.238,3 M Ft összegű pénzforgalmi kiadásnak megfelelő támogatás nagyrészt meg is
érkezett a kincstári számlára.
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Augusztus 15-i hatálybalépéssel módosult az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. (Áht.), ennek végrehajtási rendelete, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.), valamint hatályon kívül került a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv.
A módosítás alapvető célja volt az egyszerűsítés, valamint a gazdálkodási szabályokban a költségvetési szervek önállóságának csökkentése, illetve a homogenizálás. Módosításra került a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint - elsősorban a többletbevételek engedélyezésének eljárási kérdéseinek megállapításához kapcsolódóan – az egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet.

A függő bevételek-, kiadások, valamint szállítói és egyéb előlegek állománya 46,4%kal, 10,4 M Ft-ról 5,6 M Ft-ra csökkent (4,8 M Ft-os csökkenés). A jelentős csökkenés
annak köszönhető, hogy a munkavállalókhoz kapcsolódó függő kiadások 13,8%-os,
0,5 M Ft-os emelkedése mellett is jelentősen, 4,3 M Ft-tal visszaesett az egyéb szállítói
kifizetések függő állománya és 1,3 M Ft-tal emelkedtek a függő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek.
Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások
záró egyenlegének alakulása (2009 - 2010.)
E Ft

2009.
Megnevezés

1.

1. Költségvetési függő kiadás (391)
Munkavállalókkal kapcsolatos
2.
kiegy. kiadás (illetményelőleg)
Költségvetési egyéb kiegy. kiadás
3.
(vásárlási, szállítói előleg) (392)
4. Költségvetési kiegy. bevételek (48)
6. Összesen (1.+…+4.)

Előző év %-ában

2010.

30 napnál
30 napnál
30 napnál
30 napon
30 napon
30 napon
nem
Összesen
nem
Összesen
nem
Összesen
túli
túli
túli
régebbi
régebbi
régebbi
2.

3.

-115

4.

5.

6.

-123

-238

-3 697

-3 697

-2 554

-4 432

-6 986

308

236

544

1 625

-2 361

-8 016

-10 377

1 277

-

-348

7.

8.

302,6%

9.

-509

-4 206

-4 206

-2 728

-2 728

0,0%

61,6%

39,0%

251

1 876

527,6%

106,4%

344,9%

-6 844

-5 567

-54,1%

85,4%

53,6%

-

130,9%

213,9%

113,8%

113,8%

A függő kiadások között az alábbi tételek szerepelnek:
- kétszeres átutalás rendezése szállítónak,
- továbbá a költségvetési kiegyenlítő bevételek közül 1,0 M Ft származik a hallgatók által tévesen megadott bankszámlaszám miatt visszaérkezett ösztöndíjakból.
A függő kiadások, bevételek rendezése folyamatosan történik.
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10.

-161

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

A támogatásos bevételek előirányzata 2010. évben az eredeti előirányzathoz képest
521,3 M Ft-tal nőtt, 7.120,2 M Ft-ról 7.641,5 M Ft-ra változott (7,3 %-os növekedés).
Az előirányzat módosítás jelentősebb tételei a következők:
-

Kollégiumi PPP feladatfinanszírozás 2010. évre eső része+412,5 M Ft
Kereset-kiegészítés
+157,5 M Ft
OTKA támogatás
+40,4 M Ft
Közoktatás támogatása
+4,3 M Ft
Prémium évek program
+3,0 M Ft
BTK továbbképzés
+2,9 M Ft
Egyéb kis összegű támogatások és zárolás
+1,6 M Ft
Előirányzat növekedés
+622,2 M Ft

-

Kormányzati zárolás (elvonás)
Előirányzat csökkenés

-100,9 M Ft
-100,9 M Ft

Előirányzat módosítás összesen

+521,3 M Ft

Az előirányzat módosító tételeknél ki kell emelni, hogy a PPP finanszírozás 2010. évi
összege kétszerese az előző évinek, így a nagy összegű kormányzati zárolás ellenére
az évközi támogatási előirányzat többlet 123,8 M Ft-tal meghaladta az előző évit.
A kollégiumi PPP projektek kapcsán feladatfinanszírozás keretében juttatott állami
támogatási tételek az intézmény eredeti előirányzatában nem szerepelnek, ezt mindig a
gazdálkodási év folyamán illeszti be az egyetem az éves költségvetési előirányzatába.
Mivel 2009. évben olyan gazdasági változások történtek, melyek az intézmények életében likviditási problémákat okoztak, a Fenntartó a 2010. évi PPP támogatási összegeket a 36/2009. (V.12.) Országgyűlési határozat 6. bd. pontjára tekintettel megemelte.
Az összességében 412,5 M Ft összegű PPP támogatási előirányzat az alábbi összegekből tevődik össze:
 Az E/0. UNI HOTEL finanszírozásánál az üzembe helyezéstől 2009. év végéig
férőhelyenként 5.000 Ft/hó támogatást utalt a Fenntartó az intézménynek 10
működési hónapra és 544 férőhelyre vetítve (összességében évente 27,2 M Ftot). Mivel ez az összeg nem inflációt követő, így – tekintettel az intézmény jelentősen megnövekedett dologi kiadásaira - 2010. évben ezt a Fenntartó havi
10.000 Ft/fő összegre emelte, ami éves szinten PPP finanszírozásban 54,4 M Ft
összegű támogatást eredményezett.
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 Az E/2-E/7. épületekhez kapcsolódóan a bérleti díj maximum 50%-a jelenik
meg kollégiumi PPP projektfinanszírozáshoz kapcsolódó támogatásként. Ez a
támogatási összeg az előző években a Fenntartó részéről nem érte el a maximális támogatási szintet (2009. évben a leutalt támogatási összeg a teljes díjtétel
31,4%-a volt, az előző évi maradvány figyelembe vételével 37,8%). A 2010. évi
támogatási összeg a szolgáltatásért fizetendő 2010. évi becsült érték alapján annak 50%-ában nyert megállapítást, így előirányzat szinten 323,7 M Ft növekedést eredményezett az éves állami támogatás előirányzatban.
 A PPP feladatfinanszírozás 2010. évi előirányzatának harmadik tétele egy 34,4
M Ft összegű egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat, melyet a 2009. évi
szolgáltatási díj fedezetére utólagosan bocsátott rendelkezésre a Fenntartó.
Az 1041/2010. (II.23.) Korm határozattal módosított 1035/2010. (II.12.) Korm. határozat 1. és 2. melléklete alapján a PM 412/19/2010. számú intézkedésével egyszeri
jelleggel biztosított pótelőirányzatból a költségvetési szerveknél alkalmazásban állók,
valamint közszolgálatban dolgozók 2010-ben kereset-kiegészítésben részesültek. A
kereset-kiegészítés a kinevezés szerinti havi bruttó 340.000 Ft-os illetményhatárig évi
bruttó 98.000 Ft volt, melyet két egyenlő részletben a 2010. január és március hónapra
járó illetményekkel együtt fizettek ki az intézmények. Ennek megfelelően az intézmény közalkalmazottainak 2010. évi kereset kiegészítése - a tényleges kifizetéseknek
megfelelően - 157,5 M Ft összegben került előirányzatosításra (ebből 124,0 M Ft
személyi juttatás és 33,5 M Ft munkaadókat terhelő járulék). Az intézmény a támogatás összegének felhasználásáról a Fenntartó felé május hónapban el is számolt.
Az előirányzat módosító egyéb támogatási tételekből 2010. évben 40,4 M Ft kapcsolódott OTKA pályázatokhoz, további 4,3 M Ft évközi egyszeri támogatásnövekedés
kapcsolódik a közoktatáshoz, 3,0 M Ft a Prémium Évek Programhoz és 2,9 M Ft a
BTK Tanárképző Intézete által szervezett 2009/2010. tanév I. félévi gyermekvédelmi
pszicho-patrónus szakirányú továbbképzéshez.
Egyéb kis összegű előirányzat módosító tételek kapcsolódnak még olyan kiemelt feladatokhoz, mint a díszdiploma (1,9 M Ft), vagy Deák Ferenc ösztöndíj támogatás (0,9
M Ft), valamint az ODR rendszerhez kapcsolódó támogatás. Továbbá 1,8 M Ft összegű zárolást, előirányzat csökkentést jelentett 2010. évben a Magyar Tudományos Művek Tára tudományos adatbázis létrehozásával, működtetésével kapcsolatos kiadások
fedezetéhez történő hozzájárulás.
2010. júniusban az új Kormány megalakulását követően átalakult a Fenntartó minisztérium. Az új Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) a Kormány 1132/2010.
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(VI.18.) Korm. határozata alapján egyik első intézkedésével intézményeiben összességében 11,8 Mrd Ft-ot zárolt a 2010. évi költségvetésének támogatási és kiadási előirányzatából, ami év végén véglegesen elvonásra került. A Miskolci Egyetemen ez
100,9 M Ft-os központi zárolást jelentett, ami majdnem teljes mértékben felemésztette
a költségvetés 2010. évi tervezési tartalékát.

A saját bevételek előirányzata 2010. évben 3.973,9 M Ft-ról 6.761,8 M Ft-ra nőtt. A
2.787,9 M Ft-os növekedés – a nagy intézményi pályázatokhoz kapcsolódóan – szinte
teljes mértékben az intézményi felhalmozási kiadásokkal összefüggő saját bevételi
keretekhez kapcsolódó előirányzat emelésből adódott.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

2010. évben az intézmény személyi juttatások jogcímen történő kifizetéseinél az előirányzathoz képest 46,0 M Ft-os, emellett a munkaadói járulékokat tekintve további
103,0 M Ft-os elmaradás, összességében 149,0 M Ft-os kiadáscsökkenés tapasztalható.
A személyi jellegű előirányzat összességében időarányosan így 97,7%-ban teljesült.
A személyi juttatások 2010. évi teljesítése 2009. évhez képest összességében 2,2 %-os
növekedést mutat. A rendszeres és a külső személyi juttatások kiadása csökkent, míg a
nem rendszeres személyi juttatások teljesítése 13,2 %-kal nőtt. Ennek oka, hogy a
megnövekedett pályázati bevételek egy jelentős része bérkifizetésekhez kötött (pl.
TÁMOP projektek), ez némileg kompenzálja az intézményt a bérkiadások tekintetében
ért negatív hatásokat.
A személyi juttatások kiadásának alakulását az alábbi körülmények determinálták:
•
•
•
•

A közalkalmazotti illetmény tábla bértételei nem változtak.
Az oktatók-kutatók illetménytáblázatának illetményalapja nem változott.
A pótlékalap (20.000 Ft/hó) ugyancsak 2007. január 1-jei szinten maradt.
Érvényesítettük a minimálbérre vonatkozó 295/2009. (XII. 21.) sz. kormányrendelet előírásait mind a minimálbérre vonatkozóan (ami 71.500 Ft-nál 73.500
Ft-ra emelkedett), mind a legalább középfokú iskolai végzettséggel, illetve
szakképzettséggel rendelkezők esetében. Itt a garantált bérminimum 87.500 Ftról 89.500 Ft-ra nőtt.
• A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi kereset-kiegészítéséről a
316/2009. (XII. 28.) sz. kormányrendelet intézkedett. A közszférában dolgozók
havi 340.000 Ft bruttó illetményig 2010. évben egységesen 98.000 Ft kereset32

kiegészítésben részesültek. A kifizetésre két részletben a januári és a márciusi
illetménnyel került sor.
• A személyi juttatások kapcsán meg kell említeni az 1132/2010. (VI. 18.) sz.
kormányhatározat korlátozó intézkedéseit, amelyek a kereset-kiegészítésen kívül átmenetileg lehetetlenné tette a többletteljesítmény elismerésére irányuló
juttatásokat, megtiltva a vezetői mérlegelésen alapuló jutalom kifizetését is.
A munkaadókat terhelő járulékok kiadás csökkenése 2010. évben az előző évhez képest közel 10%-os mértékű volt. Ennek oka a járulékterhek mértékének csökkenése. A
társadalombiztosítási járulék 29%-ról 27%-ra csökkent és megszüntetésre került a fix
összegű tételes egészségügyi hozzájárulás, valamint a 3%-os munkaadói járulék.
2010. évben az átszámított létszám a január 31-i 1.514,7-ről december 31-re 1.512,3-ra
csökkent (statisztikai létszámban számítva 1.567-ról 1.557 főre). Ezen belül az oktatók, kutatók számának jelentősebb mértékű csökkenése tapasztalható. Ez azt jelenti,
hogy e munkakörökben a számított létszám 697,9-ről 682,1-re változott, ami a statisztikai létszámban 735 főről 712 főre való csökkenést jelent. A változás iránya részben
kedvező, hiszen azt jelenti, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók
létszáma csökkent elsősorban, ami az állami finanszírozás szempontjából pozitív hatással jár. Ugyanakkor a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számában bekövetkezett csökkenés más mutatók aspektusából hátrányt jelent.
A nyugdíjszabályok gyakori, az érintett dolgozók számára kedvezőtlen változása miatt, aki rendelkezik a feltételekkel, a korábbiaknál nagyobb arányban kéri jogviszonyának megszüntetését. A Bölcsészettudományi Karon végrehajtott racionalizálás is
több, tudományos fokozattal rendelkező oktatót érintett.
A nem oktatók, kutatók átszámított létszáma: 816,8-ról 830,3-ra nőtt (statisztika létszámban számolva 832 főről 845 főre). A „létszámnövekedés” azonban nem valós,
hiszen az év során változás történt az adatszolgáltatásban is: az év végén valamennyi
munkakörben a helyetteseket is tartalmazza az összesen adat, míg az év elején helyettesítés esetén csak egy főt vett figyelembe a kimutatás.
(Helyettes nélkül az oktatói, kutatói létszám 2010. január 31-én 735 fő; december 31én 705 fő; míg a nem oktatói, kutatói létszám 2010. január 31-én 832 fő; december 31én 828 fő. Az összlétszám csökkenése így még markánsabb: 1.567 főről 1.533 főre,
illetve átszámított létszám esetén 1.514,7-ről 1.488,3-re.)
A 2007. december 13-án aláírt három éves fenntartói finanszírozási megállapodásban
vállalt mutatókat a létszám tekintetében teljesítette az Egyetem, de az egy oktatóra/kutatóra jutó egyéb dolgozók aránya – az oktatói/kutatói munkakörökben bekövet33

kezett jelentősebb mértékű csökkenés és az üres nem oktatói állások betöltése következtében - meghaladja a megállapodásban előírtakat.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának alakulása
Intézményi szinten a dologi kiadások az előirányzathoz képest 92,4%-ban teljesültek,
így 292,0 M Ft elmaradás tapasztalható. Az előző évi ilyen jellegű kiadásoknál 262,8
M Ft-tal többet költött 2010. évben az intézmény.
2010. évben közüzemi szolgáltatásokra az éves előirányzatnál 108,9 M Ft-tal kevesebbet költött a Miskolci Egyetem. Ezt az magyarázza, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan – a tervezéskor az előző év azonos időszakában tapasztalt viszonylag enyhe tél
miatt a távhő- és a gázszolgáltatás tekintetében nagyobb közüzemi kiadásokat terveztünk, valamint a naturális mennyiségek mérsékelt megemelésén kívül még bizonyos
szolgáltatói díjtételek esetében 5%-os áremelkedéssel is számoltunk, ami év végéig
nem éreztette a hatását. Ugyan a távhőszolgáltatásban szeptember végéig nem volt
árváltozás, október 1-től azonban 9%-os áremelés történt. Továbbá a szolgáltató váltás
miatti tarifa csökkenés hatására a telefonszolgáltatásban 2,3 M Ft megtakarítás realizálódott, valamint a vízhálózat karbantartási munkák eredményeképpen csökkent az intézmény vízfelhasználási mennyisége is, ami újabb megtakarításokat generált (csőrepedések/elfolyás miatti veszteségek csökkenése).
A dologi kiadások tekintetében általánosan elmondható, hogy 2010. év folyamán nagy
összegű maradványok képződtek, ami annak tudható be, hogy a decemberi kifizetéseket korlátozta a Fenntartó. Központi feladatokra a tervezett éves időarányos előirányzatához képest 21,1 M Ft-tal kevesebbet költött az intézmény (80,0 M Ft-ot), de ez a
maradvány már kötelezettségvállalással terhelt. Az informatikai fejlesztésekhez tartozó
dologi kiadások tekintetében is viszonylag magas, 6,2 M Ft-os maradvány képződött
az év végére, melynek oka szintén az említett Korm. rendeletből következő korlátozásokból adódik. A karbantartási szolgáltatások és épületfenntartás tekintetében 54,3 M
Ft-os, a tűz-, munka-, vagyon- és polgárvédelmi eszközökhöz kapcsolódóan 7,5 M Ftos, a vagyonvédelmi kiadások tekintetében 2,2 M Ft-os elmaradás tapasztalható az
éves előirányzathoz képest, ami azonban nem jelent szabad keretet, mivel ez karbantartási munkákkal már le van kötve, csak 2010. évben még nem realizálódott.
A sport és kultúra támogatás dologi keretének felhasználásánál 2010. I-VIII. hónapban
a jogosultsági létszám csökkenése miatti támogatás csökkenésből adódóan időarányosan -3,3 M Ft maradvány keletkezett, de ez az év végére rendeződött és mivel többlet
kiadás az év végéig ilyen jogcímen nem realizálódott, ezért ez a keret pozitív egyenlegűvé vált (3,2 M Ft).
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Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásként jelenik meg a beszámolóban a 2010.
év során a MESZ, MEAFC és FDSZ számára biztosított keretek felhasználása, az
azokkal összefüggő működéshez kapcsolódó dologi kiadások. A MEAFC és MESZ a
teljes 2010. évi dologi keretét kimerítette (13,7 M Ft és 2,0 M Ft), az FDSZ 5,6 M Ft
kiadást realizált, maradványa 2010. év végén 0,4 M Ft volt.
A legnagyobb összegű támogatás értékű kiadás 2010. évben államháztartáson belül a
CFK által a gyakorlati helyek támogatására kifizetett 8,6 M Ft volt, ezen kívül az
egyetem egy jelképes összeget, 1,0 M Ft-ot biztosított a BAZ Megyei Kórház számára,
ami az Egészségügyi Kar gyakorlati oktatásához kapcsolódó, azzal felmerülő dologi
kiadások fedezetére történt meg.
A PPP kiadások finanszírozására 2010. évben rendelkezésre álló állami támogatásos
bevételek 46,3 M Ft-tal meghaladták a felmerült kiadásokat, aminek az az oka, hogy a
bérleti díjak bizonyos díjtételei (pl. közüzemi díjak) a tervezetthez képest kedvezőbben
alakultak. A maradvány a Fenntartó intézkedésének megfelelően visszautalásra kerül.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása
Felhalmozási kiadások alakulása 2010. évben
M Ft

Intézményi beruházások
Megnevezés
1.

1. Immateriális javak

Központi beruházás

Mindösszesen

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Teljesítés

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.=2.+4.+6.

9.=3.+5.+7.

100,0

2. Ingatlanok
3. Gépek, berendezések

Felújítás

193,3

100,0

193,3

0,0

1 568,9

770,9

565,8

770,9

2,0

0,0

2,0

166,4

625,5

832,2

3 160,6

1 505,7
565,8

4. Járművek
5. Forgalmi adó

166,4

609,7

6. Összesen (1.+…+5.)

832,2

3 081,6

63,2

15,8
0,0

78,9

0,0

0,0

Az eredeti előirányzathoz képest a felhalmozási kiadásoknál összességében 2.328,3 M
Ft-os növekedés mutatható ki, amelyből a legjelentősebb növekedés 1.568,9 M Ft az
ingatlanoknál következett be. Emellett további 205,1 M Ft-os növekedés tapasztalható
a gépek, berendezések tekintetében, 2,0 M Ft a járművek csoportjánál, az immateriális
javak pedig 93,3 M Ft-tal nőttek.
A 2010. évi összes intézményi beruházásokra és az épületek jelentősebb
rekonstrukcójára rendelkezésre álló éves módosított előirányzat 257,2 M Ft, amiből

35

2010. december 31-ig műszakilag 225,2 M Ft (87,6%) és pénzügyileg 187,7 M Ft
(73,0%) teljesült.
A 10 M Ft-ot meghaladó, magasabb összegű ingatlan beruházások és felújítások 2010.
évben a következők voltak (M Ft-ban, ÁFÁ-val):
C/2 ép. és A/4 ép. közötti gázvezeték felújítása (II.ütem)
Körcsarnok küzdőtér padlóburkolat felújítás
B/2 épület gépész, villamos és szakipari felújítása
Sárospatak ÁJGYÁI tetőszigetelés felújítása (III. ütem)
Diákiroda kialakítása
(TÁMOP-4.1.1.A-10/1/konv"Kulcs" projekt)
C/3 I. hajó felújítás, galériaépítés
(szakképzési támogatásból)

11,8 M Ft
21,2 M Ft
20,0 M Ft
12,3 M Ft

15,6 M Ft
10,1 M Ft

A Hároméves Fenntartói Megállapodás 2009. május 18-án aláírt kiegészítő melléklete
szerint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. § (8) bekezdésében foglaltak alapján az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 27. § (2) bekezdése
szerinti díj fizetése helyett az állami vagyon használata ellenértékeként az intézmény
az ingatlan vagyonának 2008. decemberi könyv szerinti bruttó értékének (10.359,4 M
Ft) legalább 1,5 %-át (155,4 M Ft) köteles a 2009. június 1. és 2010. december 31.
közötti időszakban a kezelésében lévő állami vagyon állagának megóvására, karbantartására, felújítására fordítani (éves szinten kb.100 M Ft). Már 2009. június 1. és december 31. között az intézmény ezt 91,4%-ban teljesítette, összességében 142,8 M Ftot költött az ingatlanok állagmegőrzésére. A 2010. évben december 31-ig teljesített
ráfordítás további 110,6 M Ft volt, így a Hároméves Fenntartói Megállapodásban vállalt feltétel összességében 163,1%-ban teljesült.

2.2. A bevételek alakulása
Az intézmény összes pénzforgalmi bevétele – az előző évi pénzmaradvány figyelembevétele nélkül - időarányosan 106,4 %-os mértékben teljesült (a tervezett 14.403,4 M
Ft helyett 15.325,9 M Ft folyt be). A realizált bevételek 2010. évben az előző évihez
képest 14,6%-kal, azaz 1.948,1 M Ft-tal (13.377,7 M Ft-ról 15.325,9 M Ft-ra) emelkedtek. Ezen belül 1,8%-os állami támogatás csökkenés következett be, viszont
37,3%-kal (2.086,4 M Ft-tal) nőttek a saját bevételek, amit az intézmény
megnövekedett pályázati aktivitása magyaráz. 2010. év során a NEFMI összességében
7.641,5 M Ft támogatást folyósított az intézménynek, ami a 2009. évben rendelkezésre
álló összegnél 138,3 M Ft-tal kevesebb.
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A saját bevételek 2010. évben 7.684,3 M Ft-ot tettek ki, az éves módosított előirányzathoz képest időarányosan 113,6%-ban teljesültek, tehát a tényleges bevételek 922,5
M Ft-tal meghaladták a tervezettet.
A 2010. évi saját bevételek 47,9%-a átvett pénzeszköz (3.684,8 M Ft) és ezen belül
3.140,6 M Ft származik pályázatok pénzbevételeiből. Az uniós pályázati bevételek
közül 2.119,2 M Ft a TIOP 1.3.1. jelű infrastrukturális és informatikai fejlesztésekhez
kapcsolódó pályázatra folyt be (az összes pályázati bevétel 67,5%-a), a bevételek
17,8%-a pedig döntően TÁMOP projektekhez rendelhető (összességében 560,1 M Ft).
Központi feladatokra összességében 896,7 M Ft került 2010. évben a saját bevételekből átcsoportosításra (699,5 M Ft rezsi és egyetemi alapok képzése a saját bevételek
utáni elvonásokból + 197,2 M Ft továbbszámlázott közüzemi díjakból származó bevétel) 44,5%-a (398,8 M Ft) a közüzemi díjak fedezetét képezi.
Az EU-s pályázatokkal kapcsolatos ráfordítások vonatkozásában 2010. december 31ig összesítésre kerültek a 100 M Ft feletti támogatási összegű projektek, az alapadatokat illetve a támogatás lehívás és elszámolás jelenlegi állapotát az alábbi táblázat tartalmazza.
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100 M Ft feletti támogatási összegű Európai Uniós pályázatok a Miskolci Egyetemen
M Ft

Projekt
azonosító

Projekt címe

A Miskolci Egyetem
Technológia- és
TÁMOPTudástranszfer
4.2.1-08/1Centrumának
2008-0006
kialakítása és
működtetése
A tudományos
utánpótlás-nevelés és a
műszaki, informatikai
TÁMOPéletpálya
4.2.3-08/1elismertségének
2008-0007
növelése a Miskolci
Egyetem stratégiai
céljaival összhangban
"KULCS" a Miskolci
TÁMOPEgyetem Hallgatói és
4.1.1/AIntézményi
10/1/KONVSzolgáltatásfejlesztéséh
2010-0001
ez
A Miskolci Egyetem
működési
folyamatainak
megújítása, komplex
hallgatói és intézményi
szolgáltatás-fejlesztésre
alapozva
Országos és helyi
elektronikus könyvtári
szolgáltatások
fejlesztése a Miskolci
TÁMOP3.2.4-08/2- Egyetemen az oktatás2009-0005 képzés és az
élethosszig tartó
tanulás támogatása
érdekében
A Miskolci Egyetem
TIOP-1.3.1hazai és nemzetközi
07/1-2Fversenyképességének
2008-0005
komplex megújítása
A/6 épületblokk és a
Díszaula energetikai
korszerűsítése, az
KEOP5.3.0/A/09- élhetőbb oktatási
2010-0298 környezet
megteremtése
érdekében
A felsőoktatás
minőségének javítása
kiválósági központok
TÁMOPfejlesztésére alapozva a
4.2.1.B10/2/KONV Miskolci Egyetem
stratégiai kutatási
területein
TÁMOP4.1.1-08/12009-0016

TÁMOP5.6.2-10/12010-0001

A társadalmi kohéziót
erősítő bűnmegelőzési
és reintegrációs
programok módszertani
megalapozása

A Miskolci Egyetem
TIOP-1.3.1kiválósági
10/1-2010központjainak
0012
infrastrukturális és
informatikai fejlesztése
Összesen

ElszámolásTámogatási
ra benyújtott
összeg
összeg

Lehívott
támogatás
összege

Elfogadott
elszámolt
támogatás
összege

Elfogadott
Lehívott
támogatás %- támogatás %Projekt
a az összes a az összes
megvalósímegítéslt
megítélt
tás vége
támogatás- támogatáshoz
hoz

Projekt
elszámolás
végső
időpont

434,2

214,1

182,0

136,0

41,92

31,32

2011.09.30

2011.12.31

149,9

69,5

59,0

40,6

39,39

27,08

2011.09.30

2011.12.31

458,2

153,6

145,9

31,85

0,00

2012.05.31

2012.06.30

263,3

87,5

78,7

78,4

29,88

29,79

2011.09.30

2011.12.31

194,7

194,7

65,7

26,2

33,73

13,44

2011.06.30

2011.09.30

6 234,7

2 617,4

2 495,0

2 255,1

40,02

36,17

2011.11.30

2012.02.28

-

499,6

szerződéskötés folyamatban

2012.12.31

2012.12.31

2 033,1

szerződéskötés: 2011.04.14.

2013.02.28

2013.04.30

171,1

szerződéskötés: 2010.12.30.

2011.02.01

2012.04.16

1 250,4

szerződéskötés folyamatban

2012.12.31

2013.03.31

11 689,2

3 336,8

3 026,3
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2 536,3

25,89

21,70

2.3. Vevő- és szállítóállomány alakulása

A teljes vevőállományunk 2010. év végén a 2009. december végi állapothoz képest
95,8 M Ft-tal, ezen belül a lejárt vevőállomány 31,2 M Ft-tal csökkent. Ez azt mutatja,
hogy az általános gazdasági helyzet romlását követően jelentősen megugró vevőkövetelés összege részben normalizálódott. Ezt igazolja az a tény is, hogy a lejárt követelés
aránya minimális mértékben ugyan, de csökkent, a teljes kiegyenlítetlen vevőkövetelés
26,2%-át teszi ki.
Kiegyenlítetlen vevő- és szállítóállomány alakulása
M Ft

Megnevezés

2009. XII. 31.

1.

2010. XII. 31.

3.

3.

Összes vevőállomány
Ebből lejárt
Lejárt állomány aránya (%)

542,5
148,4
27,4%

446,7
117,2
26,2%

Összes szállítóállomány
Ebből lejárt
Lejárt állomány aránya (%)

143,1
42,8
29,9%

999,3
317,8
31,8%

Változás
4.=3.-2.

-

95,8
31,2
856,2
275,0

A szállítói tartozások összege, ezen belül a lejárt szállítói tartozások állománya az előző év végéhez képest rendkívüli módon megemelkedett (856,2 M Ft-tal és 275,0 M Fttal). A szállítóállományon belül a lejárt tartozások aránya – az előző év végi állapothoz
hasonlóan – 31,8% volt. A késedelmes átutalásoknak nem pénzügyi – likviditási okai
voltak.
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2.4. A 2010. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai
2010. évben előirányzatosításra került 1.171,4 M Ft összegű, a 2009. évi gazdálkodáshoz tartozó pénzmaradvány. Ennek állami támogatásos része 104,1 M Ft (8,9%), az
összeg nagyobb részben (1.067,3 M Ft) a saját bevételekből származik. A teljes pénzmaradványból 256,5 M Ft személyi juttatásra és járulékaira, 324,3 M Ft dologi kiadásokra, 35,8 M Ft felújításra, 41,6 M Ft a Fenntartó által előző évben leutalt, de a jogosultsági elszámolást követően az intézményt nem megillető támogatás maradványának
a visszautalására1 és a legnagyobb rész (513,2 M Ft) intézményi felhalmozásra került
átcsoportosításra.
A pénzmaradvány jogcímek szerinti alakulása 2006-2010.
M Ft és %

Jogcímek

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Előző év
%-ában

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.=6./5.

1. Befizetési kötelezettségek
2.

Fejezeti előirányzatokból származó
támogatás maradványa

3. Devizaszámla maradványa
4. K+F forrás maradványa
Egyéb bevétel kötelezettséggel
5.
terhelt maradványa
6. Összesen (1.+…+5.)

0,0

2,9

15,5

39,8

111,4

279,9%

113,8

130,0

219,1

143,9

215,9

150,0%

57,6

34,5

0,0

29,1

19,5

0,0%

356,0

187,4

54,7

121,6

197,7

162,6%

604,5

27,0

286,1

837,0

1 137,4

135,9%

1 132,0

381,8

575,4

1 171,4

1 681,9

143,6%

A 2010. évi előirányzat-maradvány összege 1.681,9 M Ft volt, amely majdnem másfélszerese az előző évinek. Ennek legfőbb oka, hogy az 1268/2010. (XII.3.) Korm.
határozat által elrendelt 2010. december havi kiadásteljesítési korlátozás miatt bizonyos kiadásokat az intézmény decemberben már nem tudott teljesíteni. A maradvány
növekmény egy másik oka, hogy az utolsó 5 banki napon érkezett az egyetem számlájára 197,2 M Ft összegű bevétel (ennek legnagyobb része, 159,4 M Ft szakképzési
hozzájárulás címén folyt be).
Az előirányzat-maradvány 93,4%-a (1.570,5 M Ft) kötelezettségvállalással terhelt,
amiből 641,2 M Ft működési célú felhasználáshoz kapcsolódott és a fennmaradó 929,3
M Ft összeget lehet felhalmozási célra elkölteni.

1

A 2009. évet érintő, a Fenntartó minisztérium által leutalt, de a jogosultsági elszámolást követően az intézményt nem megillető támogatást csak előző évi pénzmaradványból lehet rendezni, ezért a 2009. évben ilyen
jogcímen visszautalt támogatásnak megfelelő összeg 2010. augusztus 31-ig előirányzatosításra került.
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Az előirányzati maradvány kötelezettségek szerinti felhasználása 2006-2010.
M Ft és %

Kötelezettségvállalások

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Előző év
%-ában

1.

2.

3.

4.

7.=6./5.

1. Befizetési kötelezettség
2. Szállítói kötelezettség
3. Devizaszámla maradvány
4. Felújítási maradvány
Tárgyévben szerződés alapján
5. befolyt bevétel, mely a következő
évi kiadások fedezetét biztosítja
6. Összesen (1.+…+5.)

5.

6.

0,0

2,9

15,5

39,80

111,4

279,9%

370,8

297,6

249,7

143,1

999,3

698,3%

57,553

34,5

29,1

19,5

0,0%

70,6

13,1

28,0

35,8

16,8

46,9%

633,0

33,7

282,2

923,6

534,9

57,9%

1 132,0

381,8

575,4

1 171,4

1 681,9

143,6%

Az előirányzat-maradvány felhasználása tekintetében az előző évhez képest a legnagyobb változás a szállítói kifizetések, illetve az ezekhez kapcsolódó kötelezettségek
tekintetében tapasztalható, mivel az 1268/2010. (XII.3.) Korm. határozat értelmében a
kiadáskorlátozás a kifizetési prioritásokat figyelembe véve döntően ezen tételeknél
jelentkezett.

2.5. A 2010. évi állami támogatási formák bemutatása, alakulása

A 2008. évi állami támogatás elemeit tekintve jelentős szerkezeti változáson ment keresztül. Ez időponttól az intézményi állami támogatás közel ¾-e változó támogatási
formából származik és maximum ¼ részben számíthatott az intézmény - az egyetem
által vállalt, a Hároméves Fenntartói Megállapodásban 2008-2010. évekre rögzített
feltételek mellett - garantált, állandó alaptámogatásra.
Az intézményi alaptámogatás nagyobb részben a működést szolgáló alaptámogatásból
és kisebb részben a kutatóintézetek és tudásközpont támogatásából áll, ami a fenntartói
normatívát és a programfinanszírozás (korábban nem nevesített) allokált részét hivatott
kiváltani. Ennek az összegét az intézménnyel kötött Fenntartói Megállapodásban
2008-2010. évekre rögzítette a Fenntartó.
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A ME normatív támogatási formáinak 2010. évi elszámolása
(Költségvetési beszámoló 12. melléklet)
E Ft

Megnevezés

2010. évi
ktgvetésben
biztosított
támogatás

2010. évi
tényleges
jogosultság

Finanszírozottsági szint

2010. évi
jogosultság
finanszírozott mértéke
(3.x4.)

1.

2.

3.

4.

5.

Különbözet
(5.-2.)

6.

Képzési támogatás elszámolása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Főiskolai képzés összesen (kifutó)
Egyetemi képzés összesen (kifutó)
Felsőfokú szakképzés összesen
Alapképzés összesen (BA,BSC)
Osztatlan képzés összesen
Mesterképzés összesen (MSC,MA)
Doktorandusz képzés összesen
Képzési támogatás mindösszesen (1+..+7)

2 405 123

22 670
277 410
85 158
1 673 151
103 454
262 684
89 375
2 513 902

97,0%

2 438 485

33 362

1 230 500

492 306
585 060
70 740
74 400
16 200
1 238 706

97,0%

1 201 544

-28 955

20 856

3 974
3 056
4 137
0
1 000
0
4 840
832
17 839

3 974
3 056
4 137
0
1 000
0
4 840
832
17 839

-11 026
0
4 137
0
0
0
3 040
832
-3 017

3 656 479

3 770 446

3 657 868

1 389

Tudományos célú támogatás elszámolása
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Oktatók, kutatók
Minősített oktatók
Államilag támogatott doktoranduszok
Fokozatot szerzettek
Odaítélt fokozatok
Tud. célú támogatás mindösszesen (9+…+13)

Speciális programok elszámolása (változó)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Anyanyelvi lektorok
5503/2008 kis szakok
Gyes-gyed
OSJER
Tüzvédelem
Nemzetiségi kieg
Fogyatékossággal élők kieg tám
Második közismereti szak
Speciális programok mindösszesen (15+...+22)

24. Változó támogatás összesen (8.+14.+23.)

15 000
3 056

1 000
1 800

2010. évben változott a szakfeladatok rendszere: a korábbi 20 db szakfeladat 2010.
évben 100 db-ra nőtt, ezen belül az alaptevékenységhez kapcsolódik 65 db. Így a különböző támogatási formákból származó és egyéb (saját) bevételek tényleges felhasználásának jogcímeit csak a 2010. évre vonatkozóan tudjuk teljes körűen bemutatni,
mivel az előző évek adatainak eltérő struktúrája miatt ez nem összehasonlítható. A
2010. évi adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
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A felsőoktatási alaptevékenységhez tartozó szakfeladatok 2010. évi kiadásai,
a felsőoktatás állami támogatás tényleges felhasználásának bemutatása
M Ft és %

Megnevezés

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Természettudományi kutatási szakfeladatok
Társadalomtudományi kutatási szakfeladatok
Nemzetközi kapcsolatok
Kutatási szakfeladatok összesen
Felsőfokú szakképzés
Alapképzés
Mesterképzés
Doktori képzés
Kifutó rendszerű képzések, osztatlan
Egyéb oktatásssal összefüggő tevékenység
Oktatási szakfeladatok összesen
Felsőoktatáshoz kapcsolódó
13.
alaptevékenység összesen

Képzési
Tudományos
normatíva
normatíva
bevétel
bevétel
felhasználása felhasználása
2.

3.

Egyéb
speciális
programok
4.

364,4
502,9

Intézményi
Állami
Saját
alaptámogatás
bevétel
támogatás
felhasználás
felhasználás
felhasználása
összesen
5.

213,6
146,4

82,6
1 623,0
254,8
86,7
391,4

867,3
10,5
206,9
32,5
34,4
49,9

-

2 438,5

334,2

17,8
17,8

360,0
16,8
751,7
49,2
418,6
8,4
1 244,7

2 438,5

1 201,5

17,8

1 604,7

Mindösszesen

Bevételi
arány

6.=2.+…+5.

7.

8.=6.+7.

9.

578,0
649,3
1 227,3
109,9
2 581,6
336,5
121,1
859,9
26,2
4 035,3

237,5
276,5
117,5
631,4
76,4
1 946,4
223,3
54,1
1 289,2
572,3
4 161,7

815,4
925,7
117,5
1 858,6
186,3
4 528,0
559,8
175,2
2 149,1
598,6
8 197,0

29,1%
29,9%
100,0%
34,0%
41,0%
43,0%
39,9%
30,9%
60,0%
95,6%
50,8%

5 262,5

4 793,1

10 055,6

47,7%

Összefoglaló a Hároméves Fenntartói Megállapodásban foglalt teljesítménymutatók
alakulásáról
Általános problémák
• Az intézmények teljesítménymutatóinak vállalt értékei nem tényadatokon alapultak, hanem egy lezáratlan gazdasági év várható adatai alapján kerültek meghatározásra (2007. évi várható adatok), ami már alapjában megkérdőjelezi a
vállalt javulás realitását.
• A Fenntartó vállalható teljesítménykövetelményekre vonatkozó javaslata csak
egy előzetesen kiadott lista volt, nem tartalmazott konkrét fogalom meghatározásokat, ajánlásokat, ami egységesíteni tudta volna az intézmények adatstruktúráit és a jelentések szerkezetét.
• Amennyiben a kormányzat eredeti célja az volt, hogy a mutatók segítségével
egy valós összképet kapjon az intézményekről, ez a cél a konkrét mutató meghatározás hiányában szintén sérült, hiszen az intézmények maguk döntöttek a
mutatók köréről és nem feltétlenül ilyen szempontok alapján választották ki
azokat.
• A vállalt mutatók alapján nem összehasonlíthatóak az intézmények, így elég
nehéz átláthatóvá tenni az intézmények gazdálkodását, valamint ez alapján racionális, új elosztási rendszert kidolgozni a felsőoktatásra.
• Az előzetesen előírt „szabályokhoz” nem ragaszkodott konzisztensen a kormány, így bizonyos intézmények több „puha”, nehezebben számon kérhető mutatót vállaltak, ezzel előnyhöz jutottak a többi intézménnyel szemben.
• A vállalások egy jelentős része külső hatások által determinált, így az állami finanszírozás idő közbeni változásai csökkentették az intézmények mozgásterét.
A felsőoktatási alaptámogatás bevezetésének első három éve mind Fenntartói oldalról,
mind az intézmények számára egy tanulási időszakot jelentett, melynek eredményeként akár ilyen formában folytatódik a finanszírozás, akár nem, mindkét oldalon le kell
vonni a szükséges konzekvenciákat és a gazdálkodást egy átláthatóbb, racionálisabb
működtetés irányába kell elmozdítani.

A Miskolci Egyetem által vállalt mutatók alakulása
A vállalt teljesítmény követelmények alakulásának részletes elemzését a Hároméves
Fenntartói Megállapodás záró beszámolója, valamint annak a Vezetői összefoglalója
részletesen tartalmazza.
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Összességében elmondható, hogy a Miskolci Egyetem kemény vállalásokat tett, olyan
mutatókat jelölt ki valamennyi területen, amelyek jelentős mértékben meghatározták a
racionális gazdálkodás kereteit, vagy az oktatás-kutatás területén minőségi irányba
történő elmozdulást jelentettek a vizsgált évek folyamán.
Az egyetem egyik vállalt mutatója – mivel kiemelt feladat a vezetői elvárásoknak
megfelelő pontos és megbízható adatszolgáltatás - éppen a controlling terület erősítése
volt, ennek megfelelően a gazdálkodási egységek 2008-2010. évben folyamatosan,
negyedévente monitoring jelentés formájában kaptak tájékoztatást a mutatók aktuális
állásáról, melynek megfelelően időben be tudtak avatkozni, a mutatók teljesülése érdekében meg tudták tenni a felelős intézkedéseket.
Számos esetben azonban az intézménynek semmilyen ráhatása nem volt a mutatók
teljesülésére, mivel a megváltozott finanszírozási elveknek megfelelően (pl: Egy hallgatóra vetített oktatási bevételek alakulása), vagy a makrogazdasági és egyéb feltételek
alakulása függvényében egyáltalán nem teljesülhettek a vállalt értékek. Ha az elszámolási rendszer úgy lett volna kidolgozva, hogy azonos alapon méri az intézvényeket,
akkor egyszerűen a megváltozott feltételek tükrében lehetőség lett volna arra, hogy a
külső hatások miatt nem teljesülő vállalásokat az értékelésben egységesen figyelmen
kívül hagyjuk.
Voltak olyan vállalások, melyek a pályázati lehetőségek átrendeződése miatt (pl: Vállalt javulás az elnyert pályázatok számában), vagy a bevételek közt egyébként jelentős
pozitív többletet generáló megnövekedett pályázati aktivitáshoz kapcsolódó adminisztrációs teher miatt (pl: Vállalt javulás egy oktatóra/kutatóra jutó egyéb dolgozók arányában) romlottak el.
Összességében elmondható, hogy a Miskolci Egyetem vezetése a Hároméves Fenntartói Megállapodás időszakában mindent megtett a vállalt teljesítménymutatók teljesülése érdekében és azokat sikeresen, a megállapodás feltételeinek megfelelően teljesítette.
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3. Egyéb
3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései
A mérlegben kimutatott eszközökben és forrásokban az előző évhez képest 3.108.445
eFt (19,5%) növekedés mutatható ki, amely kiemelt mérlegsoronként az alábbiak szerint oszlik meg:
• Befektetett eszközök állományának értéke 2.623.745 eFt-tal növekedett. Ezen
belül az immateriális javak állománya 174.618eFt-os, a tárgyi eszközök állománya 2.449.098 eFt-os növekedést mutat.
Az Egyetem 3.100 eFt tulajdonosi részesedéssel rendelkezik az alábbi közhasznú
társaságokban:
UNI-FLEXYS Kft
3.000 eFt
100% tulajdoni részesedés
Hatvan-TISZK Kft
100 eFt
14% tulajdoni részesedés
• A tartósan adott kölcsönök állománya 5.665 eFt-ról 5.694 eFt-ra emelkedett.
• A forgóeszközök állománya az előző időszakhoz képest 484.700eFt-tal növekedett. Ez a készletek 4.056 eFt-os és a pénzeszközök 556.400 eFt-os növekedéséből, továbbá a követelések 61.914 eFt-os és az aktív pénzügyi elszámolások 13.842 eFt-os csökkenéséből adódik.
• A források összértékén belül a saját tőke 66,5 %-ot képvisel, ami az előző időszakhoz képest 13,0 %-kal alacsonyabb arányt jelent; a saját tőke értékét tekintve a növekedés 389.109 eFt.
• A tartalékok összege az előző időszakhoz képest 510.506 eFt-tal növekedett.
• A kötelezettségek állománya 2.208.830 eFt-tal növekedett, amely a hosszúlejáratú kötelezettségek 519 eFt-os növekedéséből, a rövid lejáratú kötelezettségek
2.177.128 eFt-os növekedéséből, valamint az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 31.183 eFt-os növekedésből adódik.

A befektetett eszközök fedezettségi mutatója a beszámolási időszak fordulónapján:
saját tőke
befektetett eszközök

=

10.635.232 eFt
13.643.898 eFt

= 77,94 %

A 2010. évben lefolytatott önellenőrzések keretében feltárt hibák előjeltől független
értéke nem haladja meg a jelentős összeget.
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Számviteli Politika módosítása nem volt hatással a 2010.évi beszámolóra.
A Miskolci Egyetem:
- 2010. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett,
- vállalkozási tevékenysége nem volt,
- közalapítványokat és alapítványokat nem támogatott.

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása
Egyetemünk 2010. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenysége, szervezetek helyzete
Nincs ilyen.
3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok értékelése
Tulajdonosi részesedések,
egyetemi részvétellel működő Gazdasági Társaságok 2010.

Ssz.

Intézményi tőkerészesedésű gazdasági
társaság neve, címe

Alapítás
dátuma

1.

UNI-FLEXYS Közhasznú
Nonprofit Kft., 3515
Miskolc, Egyetemváros

2007.09.25

2.

Hatvan-TISZK Szakképzés
Szervezési Nonprofit
Kiemelt Közhasznú Kft.*, 2008.09.01
3000 Hatvan, BajcsyZsilinszky út 6.

Jegyzett
tőkéből:
Jegyzett
állami
tőke (E Ft)
részesedés
(E Ft)

Saját tőke
értéke
(E Ft)

A GT
Az
képviseletét
intézmény
ellátó személy
tulajdoni
neve,
hányada (%)
beosztása

3 000

3 000

282 617

100

Schupler
Helmuth,
ügyvezető

700

100

1 408

14,3

Tusnádiné Kiss
Erzsébet,
ügyvezető

* A Hatvan-TISZK Szakképzés Szervezési Nonprofit Kiemelt Közhasznú Kft.-ben a Miskolci Egyetem tulajdoni hányada
25% alatti, az adatszolgáltatás teljességéért került feltüntetésre.
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3.4.1. Miskolci Egyetem – UNI-FLEXYS Kft.

A Miskolci Egyetem 2007. szeptember 25.-én alapította az UNI-FLEXYS Egyetemi
Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot
100%-os tulajdonosi részesedéssel (törzstőkéje: 3.000.000 Ft).
Az UNI-FLEXYS Kft. elsődleges feladata K+F+I projektek generálása, menedzselése
és végrehajtása a Miskolci Egyetem kompetenciájába tartozó műszaki és gazdasági
szakmai területeken.
Részt vesz a regionális innovációs stratégia, a kétirányú tudás és technológia-transzfer
megvalósításában. Az innovációs stratégiák kialakítása, a vállalati szervezetfejlesztés,
az innovációs marketing, a tudás- és technológia-transzfert támogató tudományos,
modellalkotó és adaptív kutatások végrehajtása és szakmai, tudományos szolgáltatások
nyújtása révén a gazdasági élet szereplőivel való szoros kapcsolattartás segíti a konkrét
szakmai problémák megértését, a gyakorlatban is hasznosuló válaszokat. Kutatói tevékenysége mellett nagy hangsúlyt fektet az elért eredmények széleskörű hasznosítására,
a tudományos és szakmai eredmények publikálására, a megszerzett ismeretek terjesztésére. Aktív szereplője az egyetem és régió középiskolái közötti szakmai és oktatói
együttműködésnek.
Munkatársai egyetemi oktatói és tananyag fejlesztői gyakorlattal rendelkeznek, továbbá jó szakmai kapcsolatokat ápolnak a Miskolci Egyetem oktatóival. Több cikk, szakkönyv szerzőiként, konferenciák és tanfolyamok előadóiként megfelelő rutinnal és
szakmai háttérrel rendelkeznek a tudományos ismeretterjesztés, képzés, oktatás, tanácsadás terén. Az UNI-FLEXYS Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem kutatási erőforrásainak, kompetenciáinak hatékony, céltudatos felhasználásával segíti a
partner vállalatokat és a régió középiskoláit, eredményességük növelésében.
2010. évben az UNI-FLEXYS Kft. K+F+I tevékenységét a Miskolci Egyetem támogatásával tovább bővítette. A 2009. évben GOP-2008-1.1.2 pályázat keretén belül elindult 24 részprojekt alatt a 2010. évben 87 db Kutatás- Fejlesztési együttműködési
megállapodás keretében indult szerződés kapcsán működött együtt a Miskolci Egyetem tanszékeinek bevonásával összesen 600.325.718 Ft értékben. Ezen kutatási megbízások teljesítésére a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi-, Gépészmérnöki
és Informatikai-, Műszaki Földtudományi Karának érintett tanszékeivel összesen
649.859.000 Ft értékben nyújtott alvállalkozói kutatás-fejlesztési teljesítményt.
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A GOP-2008-1.1.2 pályázat keretén belül megvalósult kutatás-fejlesztési megbízások
alapján létrejött szakmai kapcsolatok további hosszú távú együttműködési lehetőséget
is biztosítanak Miskolci Egyetem számára.
Az UNI-FLEXYS Kft. jelenleg tárgyalásokat folytat az Electrolux Lehel Kft. gyártmányfejlesztést koordináló szakembereivel, melynek eredményekén várhatóan egy
környezeti hatások szimulációjára alkalmas klímakamra kerül telepítésre. Ezen kutatási eszköz lehetőséget biztosít arra, hogy az Electrolux Lehel Kft. hosszú távon is a
termékfejlesztéshez kapcsolódó kutatás-fejlesztési megbízásokkal lássa el a Miskolci
Egyetem kutató apparátusát. Speciális képzési, oktatási, gyakorlati tapasztalati lehetőséget biztosít a nappali és levelező képzésben részt vevő hallgatók, illetve tudományos
utánpótlást képező Ph.d. hallgatók számára.
Az UNI-FLEXYS Kft. 2010. évben elsődleges feladatának tartotta azon pályázati lehetőségek felkutatását, amely biztosítja a Miskolci Egyetemi tudásbázissal közös szakmai együttműködés lehetőségét. 2010. évben az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek közül öt pályázatot készített, melyből már egy nyertes pályázat.
Mindegyik pályázati lehetőség a Miskolci Egyetem szakmai támogatásával és azok
sikeres elbírálása esetén közös kivitelezéssel valósulnak meg.
A Miskolci Egyetem TÁMOP-4.2.3 azonosítószámú projektje kapcsán az UNIFLEXYS Kft. feladata volt a ,,Nemzetközi nyári egyetem előkészítése, lebonyolítása,
és kommunikációjának összeállítása”, továbbá a 2010. évben a Miskolci Egyetem
Kommunikációs stratégiájának elkészítése, melyeket sikeresen végrehajtott.
Az UNI-FLEXYS Kft. 2010. évben is eredményes évet zárt. Az általuk végzett tevékenység ellátása magas színvonalú, gazdaságos. Az egyetemi vezetés megítélése alapján ez a gazdasági forma indokolt a piacon való legrugalmasabb és leginkább hatékony részvételhez, az együttműködés tartalmán nem szükséges változtatni. Összességében elmondható tehát, hogy az UNI-FLEXYS Kft. hozzájárul a Miskolci Egyetem
sikeres és gazdaságos működéséhez.

3.4.2. Miskolci Egyetem – Hatvan-TISZK Kft.
A közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében résztvevő
gazdálkodó szervezetek, a felsőoktatási intézmények a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény (Gt.), a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény
(Kszt.), a szakképzésről szóló 1993. évi LXXXVI. törvény (Szt.), a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (Közokt. tv.) rendelkezései szerint szakképzés-szervezési
tevékenység folytatására korlátolt felelősségű társaságot alapíthatnak.
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A Miskolci Egyetem 2008. szeptember 1-én 14,0%-os tulajdonosi részesedéssel Hatvan-TISZK Kft. néven Szakképzési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaságot hozott létre (törzstőkéje: 100.000 Ft).
A Hatvan-TISZK célja a közoktatási törvényben foglalt, szakképesítéssel kapcsolatos
feladatok végrehajtása. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karát
2008-ban a Heves megyei Önkormányzat kérte fel, hogy legyen alapító tag a második
generációs TISZK-ben, mely oktatás szervezésre pályázhat állami támogatásra. A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Hatvanban és Egerben a Gépipari mérnökasszisztens
képzésben két középiskola minőségbiztosítója, ezért ragaszkodtak a szervezők az
egyetem képviseletére.
A Gépészmérnöki és Informatikai Kar a Hatvan-TISZK tevékenységét azért tartja fontosnak, mert a műszaki BSc képzéseihez 2001 óta folyamatos utánpótlási bázisai a
TISZK-ben szerepet vállaló önkormányzati felügyelet mellett működő középiskolák.
A hatvani Damjanics János Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumban folytatott
Gépipari mérnökasszisztens felsőfokú szakképzésnek minőségbiztosítója a Gépészmérnöki és Informatikai Kar volt, ugyanis a képzés 2010 februárjában befejeződött,
mivel tanulót a képzésre nem iskoláztak be.
A középiskolában időközben vezetésváltás történt, és az új iskolavezetés nem közölte
a képzés folytatásának a szándékát a kar vezetésével.
A fentiek alapján a Gépészmérnöki- és Informatikai Kar már nem tud olyan szakmai
szerepet betölteni a Hatvan-TISZK tevékenységében, mint a korábbi években. Erre
való tekintettel a Miskolci Egyetem vezetősége 2011. év során várhatóan fontolóra
veszi az üzletrész átruházásának lehetőségét valamelyik tulajdonostárs részére.

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön

Dolgozóink lakásépítésének támogatására 2,9 M Ft-ot használtunk fel, amely összeget
a már kint lévő munkáltatói kölcsönök törlesztéséből fedeztünk, A kölcsön összege
dolgozónként 250-1000 E Ft volt. Vissza nem térítendő támogatásban dolgozóink
nem részesültek.
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4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

A 2008. évtől bevezetett új, belső allokációs modellnek köszönhetően az intézmény
gazdálkodása 2008-2010. évben a várakozásnak megfelelően átláthatóbbá vált és ebből
adódóan valamennyi gazdálkodási egység törekedett ez év során is a gazdaságos működés feltételeinek megteremtésére.
Összességében megállapítható, hogy 2010. évben az Egyetem kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, a Miskolci Egyetem 2010. évi gazdálkodása az elfogadott éves
intézményi költségvetés keretei között valósult meg.
A Miskolci Egyetem eredményesen teljesítette a Fenntartói Megállapodásban vállaltakat, a mutatók célértékei tekintetében 2010. évben is megfelelt a szerződéses feltételeknek. (1/a. Melléklet).

Miskolc, 2011. április 14.

Dr. Stipta István
általános rektorhelyettes

Széll Gábor
gazdasági főigazgató
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