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1.

Feladatkör, tevékenység

1.1.

Intézmény neve:

Nyíregyházi Főiskola

Törzskönyvi azonosító száma:

329859

OKM azonosító:

FI 74250

Honlapjának címe:

www.nyf.hu

1.2.

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok a szakmai feladatokban
bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.
A 2007. évi intézményi felvételi jelentkezések meghaladták az eddigi legmagasabb
számot. A jelentkezők száma 13.043 fő volt.
A júliusi felvételi döntés révén és az augusztusi pótfelvételi eljárásban 2909 hallgató
nyert felvételt. Ez közel 1000 fővel kevesebb a korábbi évekhez képest. Mindezt az új
felvételi kormányrendeletben foglalt döntési elv eredményezte, a jelentkezők jelentkezéseinek sorrendje és a tanulmányi eredményből számított összpontszámból és a szakok országos ponthatáraiból adódtak. Sajnos 1100 első helyes jelentkező nem került
be intézményünkbe.
Továbbra is jó ütemben növekszik az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók létszáma. A korábbi 50-50 %-ról 57-43 %-ra alakult az arány, a költségtérítéses
képzésben résztvevő hallgatók számának csökkenése tapasztalható.
Az összhallgatói létszám 11675 fő, ebből 6884 fő államilag támogatott képzésben, teljes idejű képzésben pedig 6128 fő vesz részt. A részidős képzésben részt vevő hallgatók száma évről-évre csökken. A létszám csökkenéshez hozzájárult az a tény, hogy a
korábbi főiskolai és egyetemi szintű képzésre épülő újabb diplomás és kiegészítő képzést az intézmények már nem hirdethettek 2007-ben, ugyanakkor az engedélyezett
mesterszakok száma még kevés volt.
A 2007/2008-as tanévben már második évfolyam nyert felvételt a Bologna rendszerű
képzésre. A Nyíregyházi Főiskola 33 alapszakon és közel 60 szakirányon,
specializáción, 13 felsőfokú szakképzési, 23 szakirányú továbbképzési szakon folytat
képzést. A felsőfokú szakképzésben 540 hallgató vesz részt, 80 %-ban hallgatói jogviszonyban, 20 %-a tanulói jogviszonyban több szakközépiskolával együttműködési
megállapodás alapján. E képzésben az 1/2006-os Kormányrendeletben megjelenített új
OKJ-s képzések szakmai és vizsgakövetelményei sajnos az ágazati minisztériumok által elég lassan jelennek meg, így az új követelmények alapján eddig 4 képzés nyilvántartásba vételét tudtuk benyújtani az Oktatási Hivatalba.
A karok tanácsai több – új – az IFT-ben megjelenített szakképzések indításán dolgoznak.
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Az alapképzési szakok területén a műszaki informatika és biomérnöki alapszakok indítási kérelmét nyújtotta be a MAB-hoz intézményünk.
A „természetismeret” alapszak és az erre épülő „természetismeret-tanár” tanári szakképzettség alapítása jelenleg folyik.
A főiskola 2007-ben a tanári mesterszak indítására engedélyt kapott a MAB-tól, továbbá 5 tanári szakképzettség indítására szerezte meg engedélyét (ének-zenetanár, pedagógiatanár, inkluzív-nevelés tanára, történelemtanár, környezetkultúra-tanár). Folyamatban van további 5 szakképzettség indítási kérelmének elbírálása. Benyújtás alatt
van a „szlavisztika” diszciplináris mesterszak indítási kérelme.
A képzések tartalmi megújításának fontos kihívása és feladata a korábbi szakirányú
továbbképzések helyett, a Bologna-rendszerű alapképzésre épülő, a 10/2006-os Kormányrendelet alapján elkészített és létesített szakirányú továbbképzési szakok. Az Oktatási Hivatalban 2 szak (minőségirányítási szakmérnök) nyilvántartása megtörtént
további 8-10 szak kidolgozása van folyamatban 4 képzési területen.
A felsőoktatási törvény módosítása komoly feladatot rótt az okatás-képzés irányítását
végző vezető kollégákra, területekre.
Módosítani kellett a Térítés és Juttatás Szabályzatát, a Felvételi Szabályzatot. Ki kellett dolgozni a részismeretek megszerzésének feltételeit és módját, valamint a korábban megszerzett ismeretek beszámításának módját.
Mint teszt intézmény, a NEPTUN 2R-es Egységes Tanulmányi Rendszerben el kellett
végezni, - bár komoly késés következett be a rendszer fejlesztőinek munkája miatt – a
FIR rendszerbe történő adatszolgáltatás tesztelését. Intézményünk ez idáig csak oktatói adatokat jelentett be, de ez év április hónap folyamán a hallgatói adatok lejelentését
is elvégzi intézményünk.
A felsőoktatási törvény és a végrehajtási rendeletekből adódó feladatok megoldására a
NEPTUN 2R helyett kifejlesztésre és bevezetésre került a NEPTUN 3R rendszer.
Intézményünk az új rendszerre 2008. március és április hónapban fog átállni.
Az iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzéseket, nyelvtanfolyamokat, átképzéseket a
főiskola Képzési és Továbbképzési Intézete szervezi és koordinálja.
A képzések kínálatával a munkaadók és Kamarák által felmerülő igényeket igyekszünk kielégíteni.
Konzorciumi tagként a főiskola Képzési és Továbbképzési Intézete részt vesz a Nyírségi TISZK Kht. munkájában a szakközépiskolákkal, önkormányzatokkal együtt.
A végzős hallgatók pályakövetését intézményünknél az Alumni és Karrier Iroda
2007.évtől végzi. Az NFT II.-ben az Educatio Kht. által elnyert projektben együttműködőként kívánunk részt venni.
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1.2.1. Hallgatói létszám alakulása
A Nyíregyházi Főiskola hallgatói létszáma a 2007-ban 11.675 fő volt, ez 1.258 fővel
kevesebb az előző évhez viszonyítva.
A beiratkozott hallgatókból
- felsőfokú szakképzés
- főiskolai szintű képzésben
- egyetemi szintű képzésben
- alapképzésben
- szakirányú továbbképzésben

540 fő
5.771 fő
27 fő
5.253 fő
84 fő vett részt.

A teljes idejű képzésben résztvevő hallgatók száma 6.128 fő, melyből államilag támogatott létszám 4.659 fő. A költségtérítéses képzésben tanulmányokat folytatók száma
1.469 fő volt.
Esti és levelező tagozatos képzésben 5.547 fő folytatott tanulmányokat, melyből 2.225
fő államilag támogatott 3.322 fő pedig költségtérítéses képzésben vesz részt.
1.2.2. Hallgatói mobilitás- Eu-mobilitás (Bologna)
A Nyíregyházi Főiskolán két mobilitási program működik: az LLP Erasmus és a
CEEPUS. Ezek Európa legnagyobb csereprogramjai közé tartoznak, és egész Európát
felölelő kapcsolatrendszerrel rendelkeznek.
A 2007-es naptári évben a Nyíregyházi Főiskola az Erasmus mobilitási program keretében 24 magyar hallgató utazott külföldi tanulmányútra. Ezeket a hallgatókat Európa
különböző oktatási intézményeibe küldtük ki, melyek a főiskola Erasmus partnerintézményei.
Az országok, ahol a hallgatók tanultak: Anglia, Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Lengyelország, Litvánia, Németország, Spanyolország, Svédország.
A 2007-es évben az Erasmus program keretében 16 külföldi diák tanult intézményünkben: 12 fő spanyol, 2 fő litván, 1 lengyel és 1 portugál hallgató.
A Nyíregyházi Főiskola CEEPUS mobilitási program keretében is érkeztek részképzésre külföldi hallgatók. 2007-ben 5 fő romániai, 1 fő cseh, 1 fő lengyel, 1 fő osztrák
és 1 fő szlovák hallgatónk volt. Összesen tehát 9 fő CEEPUS-os hallgató tanult a
Nyíregyházi Főiskolán.
Az elmúlt évekhez képest egyértelmű növekedés tapasztalható mind a beérkező, mind
a kiutazó diákok számában. Pozitívum, hogy több külföldi hallgató teljes tanévet töltött intézményünkben. Az Erasmus pályázat keretében pedig több hallgatót tudtunk
külföldre küldeni, mint azt az előzetes felmérések, számítások mutatták.
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1.2.3. Tankönyv és jegyzetellátás
A tankönyv és jegyzettámogatásra jogosult hallgatók átlaglétszáma 4.591 fő volt. A
felhasználható tankönyv- és jegyzettámogatás 2007. évi összege 42,8 millió Ft volt.
Az előző évhez viszonyítva ez a normatíva összegének, valamint a jogosult hallgatói
létszám növekedésének eredményeként 6,4 millió Ft-tal emelkedett.
A jegyzettámogatás karonkénti alakulását az alábbiakban mutatjuk be:
adatok eFt-ban

Megnevezés
BTMFK
GTFK
MMFK
Pedagógusképző Kar
TTFK
Összesen:

2007. I. félév
(gazdasági év)
Létszám
Keret
1.239
6.928
1.142
6.386
409
1.677
338
1.830
1.428
7.985
4.556
25.477

2007. II. félév
(gazdasági év)
Létszám
Keret
1.144
4.265
1.165
4.343
482
1.797
385
1.435
1.515
5.648
4.691
17.368

A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak juttatási és térítési szabályzata rendelkezik a
hallgatók részére készpénzben utalandó, valamint a jegyzet előállítására fordítható
megosztásról.
A Nyíregyházi Főiskola által üzemeltetett Bessenyei György Kiadó a 2007-es gazdasági évben a Kari kiadványozási bizottságok által jóváhagyott és támogatott új megjelenésű könyvekből 11 különféle ISBN számmal ellátott könyvet, illetve jegyzetet jelentetett meg.
A kiadványok megjelentetéséhez a hallgatói – és jegyzettámogatás közvetett részét
vette igénybe.
A Bessenyei György Könyvkiadó a korábban megjelentetett, de már értékesített 27
fajta tankönyv, illetve jegyzet újranyomását koordinálta az igényelt mennyiségben. Az
újranyomás fedezetét a Tankönyv és Jegyzetboltban értékesített kiadványok bevételei
biztosítják. A Tankönyv és Jegyzetbolt beszerzése a 2007-es évben a Kiadó által átadott jegyzetekkel együtt 7.283 eFt volt.
A Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar a Bessenyei György Könyvkiadó, valamint a Nyírpapír Kft. megállapodást kötött a kiadó által
gondozott kiadványok bizonymányi értékesítésére. Ezen megállapodás alapján 2.739
eFt értékű kiadvány került értékesítésre.
A Felsőoktatási Törvénynek, illetve az 51/2007. Kormányrendeletnek megfelelően intézményünk és a fenti összegek 24 %-át fordítja jegyzet előállítás támogatására, 56 %át pedig közvetlenül a hallgatónak fizeti ki.
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1.2.4. Könyvtártámogatás
A 2007. évben a könyvtárnak nyertes pályázata nem volt. A könyvtár-támogatási pályázat megszűnt.
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. NKÖM rendelet alapján a kötelező továbbképzésre
igényelt összeg 192 000 Ft volt, amelyet két munkatársunk egyetemi tandíjára fordítottunk. Saját intézményi költségvetésből dokumentumvásárlásra felhasznált összeg
20 000 eFt volt.
A vásárolt dokumentumok darabszáma: 3036, melynek szükségességét igazolja, hogy
éves átlagot tekintve naponta 616 fő keresi fel a könyvtárat.
1.2.5. Pályázatok alakulása
A 2007. évi intézményi Pályázati Szabályzat változások részletesebb adatnyilvántartást tesznek lehetővé, könnyítve a pályázati tevékenység alakulásának statisztikai adatszolgáltatását. A regisztrált, beadásra került intézményi pályázatok értéke elérte
4,4Mrd forintot. A benyújtott támogatási igény 42%-ban támogatásban részesült, 25%
elbírálás vagy előkészítés alatt áll, 33% elutasító döntésben részesült.
A 2007- 2013 közötti időszakban az Intézmény Fejlesztési Terv megvalósításához
kapcsolódóan évi bontásban5,7 Mrd Ft értékű pályázat benyújtását tervezte a Főiskola.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv felsőoktatást érintő támogatási felhívásainak
2008 évben történő meghirdetése a tervezett bontás torzulását eredményezi. Várhatóan
2008 az előző évi és a tervezett keretet meghaladó mértékű pályázói tevékenységet
hoz. Ezt látszik alátámasztani az Intézmény szélesedő partnerkapcsolati rendszere,
mely konzorciumi tagsági felkérések alapjául szolgál.
Benyújtásra került 36 pályázat, 4.418.499 eFt támogatási igény értékben. A tervezett
projektek megvalósításához 229.514 eFt értékben vállalt az Intézmény önerő biztosítására kötelezettséget. Tárgyévben 27 benyújtott pályázat esetében született döntés, 15
esetben pozitív, 12-ben elutasító. Az elnyert támogatás összege 63.373 eFt. Elbírálás
illetve előkészítés alatt 9 benyújtott pályázat áll, 4.303.948 eFt összértékben.
2007 év pályázati tevékenység

elutasított
33%

támogatott
42%

Összesen benyújtott 36 db
pályázat 100%

döntés alatt
25%

A pályázati tevékenység szemléltető ábrájából kitűnik, hogy a pályázati tevékenység
fejlesztése során az Intézményi pályázati sikeresség javítása javasolt cél. A cél eléréséhez a Pályázati és Programiroda a Főiskola munkatársai, valamint a konzorciumi
partnerek számára szakértők meghívásával megvalósuló tájékoztató napok és projekt
előkészítő szakmai fórumok szervezésével kíván hozzájárulni.
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A 2007 évben benyújtásra került pályázatok részletes felsorolását a következő táblázat tartalmazza.
adatok: ezer Ft-ban
Sorsz.

Pályázati felhívás

Pályázott
összeg

1.

Euroclip-Eurokapocs Közalapítvány

2.

Euroclip-Eurokapocs Közalapítvány

3.

Euroclip-Eurokapocs Közalapítvány

4.

Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági
Főfelügyelőség

4.724

5.

Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági
Főfelügyelőség

2.550

6.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

16.000

7.

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

600

8.

Észak-alföldi Regionális Kollégium

9.

Európai Unió 7. kutatási keretprogram

10.

Nemzeti Kutatási és Technológiai hivatal

11.

OFA pályázat

12.

ESZA-2007-Egyenlő Esélyek Mindenki
Számára Európai Év

13.

Brüsszelbe beadott pályázat

14.

Európai Unió-MOBIAGE

15.

ÉAOP 4.1.1.- Népiskola a 21. században
projekt - I.

16.

Nemzetközi Visegrádi Alap

18.

NKTH-Aponyi Albert program Mecenatura

20.

KEOP - 3.1.3

21.

ESZA-Augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök kölcsönzésének támogatása

23.

Euroclip-Eurokapocs Közalapítvány

24.

NKTH-Aponyi Albert program Mecenatura

25.

KEOP - 3.1.3

26.

OKM-Erdei Iskola 2007/2008

1.000
1.940
2.600

665
33.875
1.000
15.514,48
3.500
1.500
4.000
500.000
5.120.000
6.000
110.000
8.500
1.500
2.500
70.000
5.000

Saját forrás

Jelenlegi
státusz

0

támogatott
0 nem támogatott
0

támogatott
0 nem támogatott
300 nem támogatott
1.000

támogatott
0 nem támogatott
0

10.500

0
2.600
0
0
4.000
0

döntés alatt

támogatott
0 nem támogatott
0 nem támogatott

1.000

1.000

döntés alatt

0

200

Eredmény

1.000
0
0

döntés alatt
támogatott

4.000

56.000

döntés alatt
0 nem támogatott
0

0

döntés alatt

0

döntés alatt
0 nem támogatott
0

támogatott

0
1.500

0

döntés alatt
0 döntés alatt
0

döntés alatt
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Sorszám
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Pályázati felhívás

Pályázott
összeg

Saját forrás

Euroclip-Eurokapocs Közalapítvány

1.650

170

Euroclip-Eurokapocs Közalapítvány

4.000

400

Euroclip-Eurokapocs Közalapítvány

4.050

450

OTKA-Országos Tudományos Kutatási
Alapprogram

3.200

0

ORTT-Országos Rádió és Televízió Testület

3.987,980

5.772,662

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

2.500

0

23.495,500

0

CEEPUS

5.240

0

Euroclip-Eurokapocs Közalapítvány

3.000

0

Erasmus - LLP

3.574.407,9 153.721,395

TIOP 1.3.1.

Jelenlegi
státusz

Eredmény
1.300

támogatott

3.000

támogatott

3.550

támogatott

3.200

támogatott
támogatott

3.987,960
2.500

támogatott
támogatott

23.495,500

támogatott
támogatott

5.240
3.000

döntés alatt

1.2.6. GYES, GYED-es hallgatók képzéséhez, valamint második tanári szakhoz biztosított
támogatás

A GYES-es, GYED-es hallgatók képzéséhez, valamint a második tanári szakhoz biztosított támogatás összege a jogszabályváltozás miatt csökkenő tendenciát mutat. A
GYED, GYES-es hallgatók képzéséhez rendelkezésre álló forrás az eredeti előirányzat
szerint 50.000 eFt volt az elszámolás szerint intézményünk ténylegesen 43.193 eFt-ra
volt jogosult.

Jogosultak létszáma:

Időszak
2006/2007. tanév II. félév
2007. I. gazdasági félév
2007/2008. tanév I. félév
2007. II. gazdasági félév

GYES, GYED
fő

Közismereti tanári
fő

381

73

275

62
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1.2.7. Határon túli képzés finanszírozása
A határon túli képzés finanszírozására biztosított 9.000 eFt összegű előirányzat helyett 13.031 eFt kiadás merült fel. Az elkülönített nyilvántartás analitikája szerint a kifizetések a beregszászi képzés óra- és napidíjai. A feladat elvégzéséhez hiányzó pénzügyi fedezetet a főiskola más forrásból pótolta.
Ukrajna, Kárpátaljai területén élő magyar nemzetiségű fiatalok, magyar nyelven történő közgazdász-képzésének múltja több mint egy fél évtizedre tekint vissza.
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Főiskolai Kara, mintegy két éves
előkészítő munkájának eredményeként, a jogutód Nyíregyházi Főiskola gesztorsága
mellett a 2000/2001. tanévben indult el a gazdálkodási szakos közgazdászok képzése.
Az intézmény az államközi megállapodások alapján, az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztálya és a Határon Túli Magyarok Titkárságának felkérésére kezdte meg
a beiskolázást, mintegy 40 fő államilag finanszírozott és 10 fő költségtérítéses, levelező tagozatos felvételi keretszámmal. A képzéshez felügyeleti szerv jogszabály szerinti
normatívát, továbbá speciális feladatok között kiegészítő forrást biztosit.
A képzési hely: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Intézményünknek a kinti főiskolával együttműködési megállapodása van, amely tartalmazza mind két fél felelősségét, és érdekeltségét a képzésben.
A Rákóczi Ferenc Főiskola ugyancsak program-finanszírozás keretében kiegészítő forrásokat kap a képzés befogadásáért.
Intézményünk részéről egy képzési felelős megbízásával, a Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar keretében folyik a kihelyezett oktatás irányítása és koordinálása, akihez kapcsolattartóként a Beregszászi Főiskola vezetése is kijelölte a szakterületi felelősét.
A levelező tagozatos képzést az itthon kialakult rendszert követve szervezzük, eddig
VI féléves rendszerben, a BSc. képzésre történő átállást követően – amely akkreditálásra került - pedig VII. féléves rendszerben. A konzultációkat a nyíregyházi időbeosztást alapul véve, hétvégeken pénteki és szombati napokon tartjuk, ugyanazon felelős
tanári kapacitással és személyi összetétellel, mint a nyíregyházi szakon. A felvételt
nyert hallgatók képesítési, kimeneti követelményei, s ebből következően valamennyi
hallgatónkat érintő szabályozási kérdés megegyezik a nyíregyházival. A tárgyi feltételeket a Beregszászi Főiskola biztosítja, amely nemcsak a magyar, hanem az ukrán
akkreditációs feltételeknek is megfelel.
Képzési óraszámaink a levelező tagozatos képzési szintre kötelezően előírtnál magasabbak, az esti tagozatosok óraszámát érik el. Az évente felvételt nyert 40 fő hallgatónk többsége magyar nemzetiségű, 10-20 %-uk ukrán nemzetiségűnek vallja magát,
de ennek semmilyen diszkriminatív jelentősége nincsen. A hallgatók lemorzsolódási
aránya a nyíregyházi levelező képzéshez hasonló, az alapszigorlatokat követően 28-32
fő körül stabilizálódik a létszám. Közülük a VI. félévet követően mindössze 20-40 %uk jelentkezik közvetlenül záróvizsgára, a többiek a szakdolgozat készítésének elhúzódása miatt kihasználják azt a lehetőséget, hogy intézményünkben januárban is szervezünk záróvizsga időszakot. A záróvizsgázó hallgatóink szereplése a levelező tagozatos összhallgatók eredményeihez viszonyítottan a felső 20 %-ban helyezkedik el. Az
utóbbi tanévet kivéve a képzés iránt nagy az érdeklődés. Az utóbbi tanévben a képzési
hozzájárulást finanszírozhatatlannak találták, ezért lecsökkent a jelentkezés, de ma
már újra annak nézünk elébe, hogy többszörös lesz a jelentkező hallgatói létszám.
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Végzettjeink a társadalmi-gazdasági élet legkülönbözőbb területein helyezkednek el,
amelyről visszajelzéseket, a Beregszászi Főiskolával közösen szerzünk, az évente
megrendezésre kerülő Öregdiákok Találkozóján. Egyéni vállalkozóktól, az önkormányzati, illetve pénzintézeti tisztségviselőkig, oktatói, újságírói és gazdaságvezetői
pozíciókig terjed a munkavállalók skálája. Fejlesztési ügynökségeken és turisztikai hivatalokban is megtalálhatók végzettjeink. Alacsony, mintegy 10 % a tovább tanulók
aránya, ami főleg a finanszírozási nehézségekre vezethető vissza.
A költségvetési források biztosítása mellett, belátható jövőn belül e képzési formára
Ukrajnában a továbbiakban is szükség lesz.

1.2.8. Felnőttképzés

A főiskola felnőttképzéssel foglalkozó, akkreditált Képzési és Továbbképzési Intézete
2007-ben az alábbi feladatokat teljesítette:
− OKJ-s szakmai képzés szervezése, lebonyolítása (34 fő)
− Pedagógus-továbbképzési programok akkreditációja és kurzusok lebonyolítása
(résztvevők száma 45 fő)
− Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzések indítása (124 résztvevő)
− Diplomás levelező, angol –nyelv és irodalom szakos tanárképzés indítása (137
résztvevővel)
− Jelnyelvi képzés (12 fő)
− Nyelvi vizsga szervezése ECL (470 fő)
− Középiskola, illetve felsőfokú szakképzés beindítása és lebonyolítása (620 fő)
− Pályázatok tervezése és lebonyolítása- köztük Európai Uniós pályázati projektek
tervezési és végrehajtási szakaszában való közreműködés
− EQUAL esély a teljes életre! Európai Uniós pályázat, konzorciumi partnerként (15
fő)
− Vizsgaszervezés: arany- ezüstkalászos gazda, számítógép-kezelő használó, rendszerinformatikus, titkárságvezető, gazdasági idegen nyelvi levelező, szociális
szakvizsga, újságíró, marketing- és reklámmenedzser, ifjúságsegítő, gyógypedagógiai asszisztens, számítástechnikai szoftverüzemeltető (1135 fő)
A Képzési és Továbbképzési Intézet célja, hogy korszerű, EU-s követelményekhez illeszkedő és széles képzési kínálattal álljon a felnőttként tanulni vágyók rendelkezésére, valamint, hogy célcsoportjainak az anyagi támogatás forrásait is megteremtse a
képzésben való részvételre.
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1.2.9. Közoktatásra biztosított támogatások
A Nyíregyházi Főiskola közoktatási feladatokat is ellátó felsőoktatási intézmény, így a
költségvetési törvény rendelkezései alapján költségvetési támogatás illeti meg.
2007. évben az intézményt megillető támogatás összege 949.903 eFt, amely 37.767
eFt-tal több mint 2006. évben az alábbi jogcímek szerint:
adatok eFt-ban

Iskolai oktatás:
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
Hozzájárulás egyéb közokt . szakmai feladathoz:
Napközi
Étkeztetés
Tankönyv
Egyéb
Ped .szakvizsg .és továbbképz.
Érettségi
Informatikai fejl.
Minőségbizt.pályázat
Összesen:

2006. év
824.520
3.495

2007. év
852.921
3.257

36.294
24.255
8.010
6.522
1.931
355
6.754
912.136

37.030
24 035
7.683
5.379
1.911
341
4.564
12.782
949.903

Az év során rendelkezésre álló előirányzat 927.388 eFt volt.. A különbözetként mutatkozó 22.515 eFt-tot a 2007. évi elszámolás során érvényesítettük a felügyeleti szervvel
szemben.
Közoktatási intézményeink magas színvonalú oktatásának köszönhetően nem csökken
az első osztályba beiratkozó gyermekek száma.
A tanuló létszám az alábbiak szerint alakult:
Megnevezés
1-8
évfolyam
9-13
évfolyam
Összesen:

2007/2008.
Eötvös
Apáczai
Összesen
Gyak.
Gyak.
846
897
1.703

2008/2009.
Eötvös
Apáczai
Összesen
Gyak.
Gyak.
866
873
1.739

384

-

384

449

-

449

1.230

857

2.087

1.315

873

2.188

1.2.10. Kutatási tevékenység értékelése
Kutatási tevékenységre 2007-ben rendelkezésre álló összeg 271.493 eFt volt. A felhasznált összeg 237.715 eFt, a maradvány 33.772eFt.
A kiadások forrását OTKA pályázatok, K+F Baross pályázatok, az intézményi költségvetésben szereplő normatív kutatás, valamint innovációs kutatás bevételei biztosították.
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OTKA pályázatok körében: 2 humán, 1 agrár és 3 természettudományi területet érintő
kutatás folyt. 2007. évben 1 db új pályázat indult, természettudományi területen.
OTKA forrásból 7125eFt bevétel keletkezett, melyből 5617eFt felhasználásra került.
A maradvány 1508eFt. A felhasználás jogcímenkénti megoszlása a következő:
adatok eFt-ban
Személyi
kiadások
535

Járulékok

Dologi kiadások

111

3.473

Felhalmozási
kiadások
1.498

Összesen
5.617

Az összes kiadás 88,5%-a a kutatások dologi és felhalmozási kiadásaként jelentkezett,
mely a kutatók hatékony munkavégzésében nagy jelentőségű.
K+F hazai forrásból 7 db Baross pályázat volt, melyek 107725e Ft-os bevételt jelentettek intézményünknek. Az ehhez kapcsolódó saját forrással együtt 148074e Ft kiadást fordított az intézmény ezekre a célokra. A pályázati témák a következők:
1. Észak-alföldi régióban termesztett zöldségek, gyümölcsök beltartalmi értékeinek
meghatározása, egészségmegőrző élelmiszerek fejlesztése, előállítása.
2. Hidegen sajtolt napraforgómag felhasználása, funkcionális élelmiszerek előállításához.
3. Balkány agrár-audit mintaprojekt
4. Gabona alapú funkcionális élelmiszerek kifejlesztése
5. Szárított almatermékek gyártástechnológiájának komplex fejlesztése.
6. Új magas hozzáadott értékű egészségmegőrző élelmiszerek kifejlesztése és a fűz
komplex öko-energetikai hasznosítása.
7. Innováció és K+F a Nyíregyházi Főiskola és a vállalkozások közreműködésével.

1.2.11. Sport, kulturális támogatás
Intézményünknél a sport és kulturális tevékenységre fordítható normatíva az alábbiak
szerint alakult:
adatok eFt-ban
Megnevezés

Sporttevékenység

Kulturálistevékenység

Összesen

2007. I. félév

3.185

3.185

6.370

2007. II. félév

2.186

2.186

4.372

Összesen:

5.371

5.371

10.742

A sport, kulturális támogatás felhasználásról a főiskola Kulturális és Sportbizottsága
dönt.
Ebből a keretből kerül kifizetésre a Magyar Egyetemi-Főiskolai Spotszövetségnek az
éves tagdíj.
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A sport rendezvényeket a Nyíregyházi Főiskola Sportegyesülete szervezi együttműködési megállapodás alapján.
A kulturális keretből biztosította a főiskola a központi ünnepségek rendezését. Ebből a
forrásból történik a különböző hallgatói körök működtetése, vezetése (Színházi Műhely).
A sport és kulturális tevékenység normatívája alapján rendelkezésre álló összeg teljes
egészében nem került felhasználásra 2007. évben. A maradvány 3,3 millió Ft.

1.2.12. Tudományos diákköri tevékenység
A Nyíregyházi Főiskola tudományos diákköri életének szerveződése:
A Nyíregyházi Főiskolán csaknem minden tanszéken, ill. intézetben működik tudományos diákkör. Hallgatóink valamelyik szakjuknak megfelelő, vagy az általános tárgyakat oktató tanszékeken végeznek diákköri munkát témavezető tanáraik segítségével. A
tanszéki diákkörök munkáját a Kari Diákköri Tanács (KTDT) irányítja. A KTDT kari
szinten házi Tudományos Diákköri Konferenciákat rendez. A főiskola diákköri munkáját az Intézményi Tudományos Diákköri Tanács (ITDT) fogja össze, melynek tagjai
a KTDT-k elnökei és azok az oktatók, akik az OTDT mellett működő Szakmai Bizottságokban képviseli főiskolánkat. Az ITDT képviseli intézményünket a diáktudományos tevékenységet érintő kérdésekben, kapcsolatot tart az OTDT-vel, részt vesz az
Országos Tudományos Diákköri Konferenciák (OTDK-k) szervezésében, gondoskodik az OTDK-ra készülő diákkörösökről, javaslatot tesz diákkörös hallgatók és konzulens tanárok jutalmazására.
A tanszéki diákkörök együttműködnek a kar vagy a főiskola más tudományos diákköreivel, gyakran azonos témán dolgoznak, más-más oldalról megközelítve ugyanazt a
problémát (a bioszféra kutatása, fémszennyezések vizsgálata, bioanalitikai vizsgálatok, oktatási segédeszközök tervezése, készítése, alkalmazása az iskolai gyakorlatban
stb.). A diákkörökben főként az önképzőköri jelleg dominál. Havi rendszerességgel
tartanak felolvasó üléseket, beszámolnak az eredményekről és megvitatják a felmerülő
problémákat. Az ősszel és tavasszal kari keretben megrendezett házi konferenciák adnak lehetőséget a megmérettetésre, és a legjobbak megszerezik a jogot, hogy benyújtsák dolgozatukat az OTDK-ra.
A Nyíregyházi Főiskola részvétele az országos tudományos diákköri életben:
A főiskoláról általában 9-10 szekcióba küldünk versenyzőket a kétévente megrendezésre kerülő OTDK-ra, ahol a beküldött dolgozatoknak legalább negyede díjazott szokott lenni.
2006 tavaszán és őszén házi konferenciát rendeztünk kari szervezésben. Az első helyezett hallgatók 34 dolgozatot mutattak be a 2007. tavaszán megrendezett XXVIII.
OTDK-n. Egy első, három második, két harmadik, és két különdíjat hoztak haza (1. sz.
melléklet). A diákkörökben tovább folyik a kutatómunka és a felkészülés a 2008 tavaszán ill. őszén sorra kerülő házi konferenciára és a 2009. tavaszán megrendezendő
XXIX. OTDK-ra.
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A hagyományos Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon kívül részt vesznek
hallgatóink más intézményközi, országos vagy éppen nemzetközi diákköri versenyeken is. (Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, a Nemzetközi
Testnevelés- és Sporttudományi Konferencia, Gazdasági Főiskolák Országos Tudományos Diákköri Konferenciája). 2008-ban intézményünk ad otthont az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciának.
Témavezető oktatóink közül eddig tizennégyen részesültek az OM és az OTDT által
adományozott kitüntetésekben iskolateremtő, szervező és témavezetői tevékenységük
elismeréseként. 2007-ben négy oktatónk lett a Mestertanár Kitüntetés birtokosa (2. sz.
melléklet).
A Nyíregyházi Főiskolán folyó TDK tevékenység anyagi háttere
A tudományos diákköri munkában nagy segítségünkre voltak az OM által kiírt pályázatokon 2001-ben, 2005-ben és 2006-ban elnyert pénzösszegek, melyeket az OTDKkon nyújtott eredményeink alapján ítéltek a karok Tudományos Diákköreinek. A karok
diákkörei közös kutatási témákon dolgozva használják fel a rendelkezésükre álló keretet. A 2006-os pályázaton a Természettudományi Főiskolai Kar tudományos diákkörei
nyertek el 1 600 eFt-ot, amelyet a 2007-es naptári évben fordíthattak dologi kiadásokra.
A Nyíregyházi Főiskola Tudományos Bizottsága 348 eFt támogatást nyújtott a
XXVIII. OTDK költségeinek fedezésére.
Jól kidolgozott pályázati rendszer teszi lehetővé, hogy a hallgatói normatívából – a
hallgatók juttatásairól szóló szabályzat alapján, a kari DJB-k által felügyelt módon –
elkülönített pénzösszeget fordítsunk a jó TDK munkát végző hallgatók ösztönzésére.

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA HALLGATÓI A XXVIII. OTDK N
2007.
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
A versenyző neve,
szakpárja

A dolgozat címe

Lamos Erika
II. gazdálkodási szak

Magyarország aranya;
Adott éljünk vele!

Filep Roland
II. gazdálkodási szak

A török munkaerő hatása
az EU gazdaságára

Krutilláné
Ragyák Anita
III. gazdálkodási
szak
Gál Tibor
Kiss Irma
III. gazdálkodási
szak
Hornyák Viktória

A nyugalom díja, avagy a
nyugdíj-rendszer
elemzése
A gondolkodás
igyekezete
Területfejlesztés az
észak-alföldi régióban
A munkaerő-biztosítás

A témavezető
neve, beosztása

OTDK szekció

OTDK
helyezés

Kopcsay László
főiskolai
adjunktus
Balogh Zoltán
főiskolai
tanársegéd
Balogh Zoltán
főiskolai
tanársegéd

Közgazdaságtud.
(marketing)

-

Közgazdaságt.
(emberi erőforrás.)

bemutatta

Közgazdaságt.
(közszolgálati
men.)

III. helyezett

Dr. Filep Gyula
főiskolai docens

Közgazdaságt.
(regionális
gazdaságtan és ter.)
Közgadaságt.

bemutatta

Vitál Attila

bemutatta
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A versenyző neve,
szakpárja
IV. kommunikációművelődésszervező

Garai Edina
II. gazdálkodási szak
Szabóné
Fábián Henriett

A dolgozat címe

hatékony eszközei.
Toborzás, kiválasztás a
National Instruments
Europe Kft-nél
Termál-innovációs
lehetőségek az északalföldi régióban
Egy tejipari vállalkozás
marketingkommunikációjának
kérdőíves elemzése

A témavezető
neve, beosztása

OTDK szekció

főiskolai
adjunktus

(emberi erőforrás.)

Dr. Egri Imre
főiskolai tanár

Közgazdaságtud.
(regionális
gazdaságtan és ter.)
Közgazdaságtud.
(marketing kom.)

Szakál Zoltán
Főiskolai
tanársegéd

OTDK
helyezés

bemutatta

bemutatta

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Bioanalitika Diákkör
A versenyző neve,
szakpárja
Hajla Sándor
IV. biológiakörnyezetvédelem
Kalapos Balázs
IV. biológiaszámítástechnika
Kovács Tibor
IV. biológiakörnyezetvédelem
Németh Tamás
IV. biológiakörnyezetvédelem

A dolgozat címe

Különböző szőlőfajták
flavonoid tartalmának
vizsgálata
Az ubiquitin konjugáló
enzimek bioinformatikai
elemzése
Az osztódási orsó
organizációjának
tanulmányozása vihar
mutánsokkal
Az ubiquitin konjugáló
enzimek molekuláris
genetikai elemzése

A témavezető
neve, beosztása

OTDK szekció

OTDK
helyezés

Prof. Dinya
Zoltán DSc
egyetemi tanár
Dr. Máthé Endre
főiskolai tanár

Biológia szekció
Biokémia tagozat

bemutatta

Különdíj

Dr. Máthé Endre
főiskolai tanár

Biológia szekció
Bioinformatika
tagozat
Biológia szekció
Genetika tagozat

Dr. Máthé Endre
főiskolai tanár

Biológia szekció
Genetika tagozat

bemutatta

bemutatta

Hatvani István Fizika Diákkör
A versenyző neve,
szakpárja
Takács Tímea
IV. fizikaszámítástechnika

A dolgozat címe

Érdekes kísérletek a
rezonancia köréből

A témavezető
neve, beosztása

OTDK szekció

Dr. Varga
Klára, főiskolai
docens
Dr. Nyilas
István, főiskolai
docens

TTP-OT
Természettud. (fizika)
pedagógiája

OTDK
helyezés
bemutatta
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Mendöl Tibor Földrajz Diákkör
A versenyző neve,
szakpárja
Márton Melinda
IV. földrajz-rajz
Illés Attila
IV. földrajz-biológia

Szabó Renáta
IB. Biológia-földrajz
Kató Gábor
IV. földrajztörténelem
Horn Renáta
IV. földrajztörténelem

A dolgozat címe
Nagyatád és környékének
egyedi tájérték
kataszterezése
A kőbányászat földtani
értékfeltáró szerepének
vizsgálata választott
vulkáni/mészkő
hegységben és a földtani
természetvédelem szerepe
az oktatási programban
A Kraszna folyó
hidrológiai jellemzése
Buj szociálgeográfiai
vizsgálata
Nyergesújfalu társadalmi
és gazdasági fejlődése
1945-től napjainkig

A témavezető
neve, beosztása
Sütő László
főiskolai
tanársegéd
Szepesi János
főiskolai
tanársegéd

Dr. Kókai
Sándor főiskolai
docens
Dr. Kókai
Sándor főiskolai
docens
Dr. Kókai
Sándor főiskolai
docens

OTDK szekció

OTDK
helyezés

FIFOMA Tájföldrajz/
természetvédelem

Nem ment
el

FIFOMA
Természetföldrajz/
Tájföldrajz/Antropogé
n geomorfológia

Nem ment
el

FIFOMA
Természetföldrajz/
hidrológia
FIFOMA
Társadalomföldrajz/
szociálgeográfia
FIFOMA
Társadalomföldrajz/
népességföldrajz

bemutatta

bemutatta

bemutatta

Kémia Diákkör
A versenyző neve,
szakpárja
Puskásné Veres
Ágnes Mária
IV. biológia-kémia

A dolgozat címe

A szabadtanulás
alkalmazása a kémia
tantárgy tanításában

A témavezető
neve, beosztása
Sarka Lajos
főiskolai docens

OTDK szekció

TTP-OT
(Természettud.
pedagógiája)

OTDK h

II. díj

Környezettudományi Diákkör
A versenyző neve,
szakpárja
Nagy Viktória
IV. biológiakörnyezetvédelem
Icsó Diána

A dolgozat címe

A fióka etetés intenzitását
befolyásoló hatások
vizsgálata egy partifecske
telepen
Párőrzési intenzitást
befolyásoló tényezők
vizsgálata a
partifecskéknél

A témavezető
neve, beosztása

OTDK szekció

Dr. Szép Tibor
főiskolai tanár

Biológia
(etológia)

Dr. Szép Tibor
főiskolai tanár

Biológia
(viselkedésökológi
a)

OTDK
helyezés
bemutatta

III. helyezett
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Technika és Háztartásökonómia Csoport
A versenyző neve,
szakpárja
Magyar Endre
IV. technikaszámítástechnika
Tóth Anita
III. biológiaháztartásökonómia

A dolgozat címe

Papírvizsgálatok, a téma
tanításának módja az
általános iskola 5-8.
évfolyamán
Az egészséges
táplálkozásra nevelés a
10-14 éves tanulók
körében

A témavezető
neve, beosztása

OTDK szekció

OTDK
helyezés

Orosz Ildikó
főiskolai
adjunktus

TTP-OT
(A technikatanítás
módszertana)

bemutatta

Dr. Éva Erzsébet
főiskolai docens

TTP-OT
(Egészség- és
életmódpedagógia)

Nem ment el

OTDK szekció

OTDK
helyezés

Testnevelés és Sporttudományi Diákkör
A versenyző neve,
szakpárja
Kovács Brigitta
BSc I.
Kovács Judit
PTE TTK II. évf.

A dolgozat címe

Csúcsok és
hullámvölgyek a NYF SE
történetében
Alsó tagozatos általános
iskolás tanulók
testalkatának és motoros
képességeinek
összehasonlító elemzése

A témavezető
neve, beosztása
Kokovay Ágnes
főiskolai docens

Testnevelés és
Sporttudományi

bemutatta

Gyula Sándor
főiskolai docens

Testnevelés és
Sporttudományi

bemutatta

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR
Ének-zene Diákkör
A versenyző neve,
szakpárja

A dolgozat címe

Balda Viktória
III. ének-zenetanár–
karvezetés

Wolfgang Amadeus
Mozart dalköltészete

Sebestyén Zoltán
IV. matematika–
ének-zene

Purcelltől Kodályig –
vázlatos daltörténet

Soltész Béla
IV. ének-zene–
magyar

„MORS ULTIMA LINIA
RERUM EST!”
A könyörgés és a halál
témájának megjelenése
barokk és romantikus
zeneszerzők műveiben

A témavezető
neve, beosztása

OTDK szekció

Bordásné
Gyöngyösi Erika
főiskolai
adjunktus
Tárczyné Csiki
Edit
főiskolai
adjunktus
Bordásné
Gyöngyösi Erika
főiskolai
adjunktus

Művészeti és
Művészettudományi
– előadóművészet
(magánének)
Művészeti és
Művészettudományi
– előadóművészet
(magánének)
Művészeti és
Művészettudományi
– előadóművészet
(magánének)

OTDK
helyezés
bemutatta

II. díj

bemutatta
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Irodalom Diákkör
A versenyző neve,
szakpárja

A dolgozat címe

A témavezető
neve, beosztása

OTDK szekció

OTDK
helyezés

Kocsis Anett
IV. magyarkommunikáció

Gilgames
végességtudatának
értelmezése

Dr. Csorba Dávid
főiskolai
tanársegéd

Humán
(Kulturális
antropológia)

Nem ment el

Polgár Erika
magyar-informatikus
könyvtár szakos
tanár

Az „erdélyi lélek” hangja
Wass Albert
költészetében

Dr. János István
főiskolai tanár

Humán
Határontúli magyar
irodalom

Nem ment el

OTDK
helyezés

Vizuális Kultúra Diákkör
A versenyző neve,
szakpárja

A dolgozat címe

A témavezető
neve, beosztása

OTDK szekció

Győri Balázs
IV. rajz-vizuális
kommunikáció

Fent és lent
(bronz 16x16x10 cm)

Vizuális művészet,
képzőművészet
(térbeli művészet)

Ignát Mónika
IV. rajz-vizuális
kommunikáció

Portré (bronz 9,5 cm)

Nagy Péter
IV. rajz-vizuális
kommunikáció

Mélységélesség (Birdy)

Nagy Lajos Imre
DLA
szobrászművész
főiskolai docens
Nagy Lajos Imre
DLA
szobrászművész
főiskolai docens
Havasi Tamás
Grafikusművész
főiskolai docens

Pap Csaba
IV. rajz-hittan

Konstruktív sirató
(Bronz, 22x22x10 cm)

Vizuális művészet,
képzőművészet
(térbeli művészet)

Csekk István
II. rajz-vizuális
kommunikáció

MixUp

Nagy Lajos Imre
DLA
szobrászművész
főiskolai docens
Szabó Attila
médiaművész
(óraadó)

Horváth Péter
III. rajz-vizuális
kommunikáció
Sallai Tibor
IV. rajz-vizuális
kommunikáció

Egy debreceni cívisház
története

Sikó Dalma
IV. rajz-vizuális
kommunikáció

Testtorzítás (öltözékikiegészítő együttes)

Sinka Péter
II. rajz-vizuális
kommunikáció

A csillagok háborognak

Kinyílás 1-3

Dr. Jankáné dr.
Puskás Bernadett
főiskolai tanár
Aranyosi
Zsuzsánna
textilművész
főiskolai docens
Aranyosi
Zsuzsánna
textilművész
főiskolai docens
Szepessy Béla
grafikusművész
főiskolai docens

Vizuális művészet,
képzőművészet
(térbeli művészet)
Vizuális művészet,
képzőművészet
(időbeli művészet)

Vizuális művészet,
képzőművészet
(időbeli művészet)

II. megoszt.

Művészettörténet
Dolgozat

különdíj

Vizuális művészet,
képzőművészet
(térbeli művészet)
Vizuális művészet,
iparművészet
(térbeli művészet)
Vizuális művészet,
képzőművészet
(síkbeli művészet,
grafika)

II. megoszt.
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PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
Tanítóképző Intézet
A versenyző neve,
szakpárja
Vincze Enikő
IV. tanító/ magyar
műv. ter.

A dolgozat címe
Szépirodalmi szövegek
feldolgozása
drámajátékkal második
osztályban

A témavezető
neve, beosztása
Tóthné dr. Szűcs
Éva
főiskolai
adjunktus

OTDK szekció
TTP-OT
(anyanyelv és
irodalom)

OTDK
helyezés
I. és különdíj

A Nyíregyházi Főiskola oktatóinak OTDT és OM kitüntetései
A TDK munka színvonala nagymértékben függ a témavezető oktatók áldozatos munkájától.
Úgy gondoljuk, hogy a több évtizedes munka elismeréseként az OTDT felterjesztésére az
Oktatási Minisztériumtól kapott mestertanár kitüntetések is fontos jelzői lehetnek a TDK
munka eredményességének. A főiskola oktatói közül az alábbiak kaptak kitüntetést 2007. évben:
Mestertanár kitüntetések
Dr. Nyilas István
Dr. Szép Tibor

Dr.Kókai Sándor

Osvay Károlyné

1.2.13.

Ny. főiskolai docens
Fizika Tanszék
főiskolai docens
Környezettudományi
Intézet
főiskolai tanár
Földrajz és Turisztikai
Intézet
Ny. főiskolai docens
Ének-Zene Tanszék

Nyíregyházi Főiskola
TTFK
Nyíregyházi Főiskola
TTFK

2007.
2007.

Nyíregyházi Főiskola
TTFK

2007.

Nyíregyházi Főiskola
BTMFK

2007.

Változások az intézményi szolgáltatásban
Tanulmányi tanácsadással az „A” épület fsz. 22-es szobában (Tanulmányi és Felvételi
Osztály) segítjük a hallgatók eligazodását az alábbi területeken:
- egyéni tanácsadás tanulmányi ügyekben;
- NEPTUN-tanácsadás;
- juttatásokkal, - térítésekkel kapcsolatos ügyintézésben közreműködés;
- belső szabályzatok közérthetővé tétele;
- tájékoztatás belföldi és külföldi ösztöndíjakról, pályázatokról és a diákhitelről;
- hátrányos helyzetűek, fogyatékossággal élők egyéni problémáinak kezelése.
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A tanácsadással ezzel a feladattal megbízott munkatárs foglalkozik, a hét minden
munkanapján, kijelölt fogadóórákban. Emellett a Hallgatói Adminisztrációs főosztály
minden vezetője biztosít fogadóórát a hallgatók számára hetente egy vagy két alkalommal.
A hallgatók egészséges életmódjának kialakítása érdekében a főiskolával szerződéses
viszonyban lévő Preventív és Kuratív Kft. munka-alkalmassági szakrendelés szakorvosai adnak tanácsokat az érintetteknek (pszichológiai, stressz kezelés, stb). A Sporttudományi Intézet munkatársai rendszeresen tájékoztatják a hallgatókat a sportolási lehetőségek igénybevételéről, és tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat.
Az életpálya tanácsadás az Alumni és Karrier Iroda keretein belül
történik, az érdeklődési körnek és szakképzettségnek megfelelő álláshelyek
felkutatása, pályázatírás, állásbörze formájában.
1.2.14.

A számszaki beszámoló
A számszaki beszámoló 9. sz. mellékletében szerepeltetett adatok elemzése
2007. évben 3 havi időtartam alatt 1 fő oktatónk részesült Deák Ferenc ösztöndíjban.
A szerződés szerint 6 havi ösztöndíj kifizetése áthúzódik a következő gazdasági évre.
Kiegészítő Posztdoktori Ösztöndíjban 2 fő oktatónk részesült 2006. szeptember 1-től
– 2007. június 30-ig.
A hallgatókkal kapcsolatos elszámolás az alábbiak szerint alakult(számszaki beszámoló 10/a, 10/b. melléklete)
A hallgatókkal kapcsolatos elszámolás az alábbiak szerint alakult.
adatok eFt-ban
Megnevezés
Hallgatók pénzbeli juttatása
Bursa ösztöndíj támogatás
Köztársasági ösztöndíj
Tankönyv-jegyzet,sportkult.
Kollégiumi támogatás
Lakhatási támogatás
Összesen:

Jogosult

Rendelkezésre álló
előirányzat
534 852
512 600
56 590
50 000
8 710
6 030

53 485
150 052
142 920
946 609

51 260
188 381
132 000
940 271

Különbözet
- 22 252
- 6 590
- 2 680
- 2 225
38 329
- 10 920
- 6 338

A hallgatói juttatások elszámolása alapján intézményünket 6.338 eFt összegű jogosult előirányzat illeti meg a 2007-es év után.
A jogosult előirányzat az előző évhez viszonyítva 88.432 eFt-tal kevesebb, melynek
oka a hallgatói létszám jogcímeken belüli változása.
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Államilag támogatott nappali tagozatos hallgatói létszám alakulása a 2006. évhez viszonyítva jogosultság szerint:
2006. év
Megnevezés
március
október
Hallgatói normatív juttatás
4 288
4 747
Bursa ösztöndíjasok
1 560
1 320
Köztársasági ösztöndíjasok
19
28
Koll.jogosult létszám
1 262
1 419
Lakhatási támogatás
2 259
2 566
Tankönyv-jegyzet,sportkult.

átlag március
4 517
4 522
1 440
1 390
24
28
1 341
1 347
2 412
2 137
4 517

2007.év
október
4 659
1 306
23
1 228
2 626

átlag
4 591
1 348
25
1 288
2 382
4 591

A hallgatói átlaglétszám alakulásában nem figyelhető meg nagymértékű emelkedés,
mindössze 74 fővel több a jogosultak száma az előző évhez képest.
Kollégiumi támogatás, szociális viszonyok
Intézményünkben 6.128 fő nappali tagozatos hallgatói létszámából 1.228 fő az államilag támogatott kollégista a 2007. október 15-i statisztikai adatok alapján.
Hallgatóink kollégiumi elhelyezését egy 427 férőhelyes ifjúsági szállóban, valamint
egy 1.240 férőhelyes kollégiumban oldjuk meg.
a.) Az ifjúsági szállóban elhelyezett hallgatók felvételéről a főiskola Hallgatói Önkormányzatának Kollégiumi Tagozata dönt. A felvételt nyert hallgatók - a szerződésben
foglaltak szerint – havi 14.150-21.000 Ft-ot fizetnek a bérbeadó részére.
Az intézmény a férőhelyeket folyamatosan feltöltve tartja, az esetlegesen kiköltözött
kollégistákat a kollégiumi elhelyezést igénylők várólistájáról pótolja.
A tárgyév első félévében az ifjúsági szállóban elhelyezett hallgatói létszám 376 fő,
míg a második félévi statisztika szerint 366 fő.
A szorgalmi időszakban az év első hat hónapjában 94 %-os mértékű volt, míg 2007.
utolsó négy hónapjában 90 %-os mértéket ért el a kihasználtság.
A PPP konstrukcióban megvalósult 427 férőhelyes ifjúsági szálló bérleti díja címen
152.604,8 eFt összegű kifizetést teljesítettünk. A bérleti díj kifizetéséhez az OKM
21.350 eFt-tal járult hozzá, a hiányzó összeget a kollégiumi normatív támogatásból
és a lakhatási támogatásból finanszíroztuk.
Az üzemeltetővel kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően a főiskola a havonta
kiállított számlákat időben teljesítette.
b.)

2006. szeptember 1-étől hallgatóink a PPP konstrukcióban felújított saját kollégiumot is igénybe vehetik. Az intézmény a kollégium üzemeltetésére 20 évi futamidőre
kötött megállapodást.
A hallgatók elhelyezéséről, felvételéről a Hallgatói Önkormányzat Kollégiumi Tagozata dönt.
A bérelt kollégiumban a gazdasági év első félévében 971 hallgató lakott, a második
félévben a kollégiumi hallgatói létszám 862 fő volt.
Az államilag támogatott hallgatók 9.500-12.500,-Ft/fő/hó, a költségtérítéses hallgatók 16.000-25.000,-Ft/fő/hó kollégiumi díjat fizetnek.
Az 1.240 férőhelyes kollégium bérleti díja 2007 évben 345.866,2 eFt, melyhez a fel-
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ügyeleti szerv 165.051,3 eFt támogatást nyújtott. A saját erő fedezete a kollégiumi
normatív támogatás és a hallgatók által befizetett kollégiumi díj.
Az üzemeltető havonta bocsátja ki a számlát, tételesen elszámolva a bérleti, üzemeltetési és a közüzemi díjakkal. Ehhez a szerződéshez kapcsolódóan visszatérítés a
monitoring rendszerben foglaltak szerint történik meg. 2007 évben a szolgáltatóval
szemben levonást nem alkalmaztunk. Az intézmény gazdálkodásában a díjfizetés határidőre történő kifizetése nem okozott gondot.
Felújítási alapképzés
A 2007-es gazdasági évben az érvényben lévő jogszabályok alapján a bevételek meghatározott köre után az intézménynek 5 %-ot felújításra kell fordítani. Ezen jogcímen
képződött forrás:
adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés
Áru- és készletértékesítés
Szolgáltatások ellenértéke
Bérleti és lízingdíjak
Összesen:

Bevétel

Felújításra fordítandó

882.758
30.928
913.686

44.138
1.546
45.684

Ezen összeg tényleges felhasználását a felhalmozási kiadások bemutatása tartalmazza.

1.3.

Az intézményen belül szervezeti és feladat struktúra korszerűsítésére tett intézkedések
2007. július 01. napjától új rektor került kinevezésre intézményünk élére.
2007. július 2-án – azonnali hatállyal - új szervezeti felépítésre vonatkozó javaslatot
fogadott el a szenátus vezetési területeken.
A szervezeti egységek (karok, intézetek, tanszékek) vonatkozásában:
2007. március 5-én: Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette a Pedagógusképző Kart,
ezáltal a Nyíregyházi Főiskola ötkarú lett.
2007. március 1-jei hatállyal: A TTFK karon létrejött a Környezettudományi Intézet
(Ökológia és Konzervációbiológiai Csoport, Technika Csoport, Fenntartható Fejlődés
Csoport), valamint a Turizmus és Földrajztudományi Intézet (Turizmus Csoport, Földrajztudományi Csoport).
2007. június 1-jei hatállyal névváltozás történt a BTMFK karon:
− a Gyorsírás és Gépírás Tanszék névváltozása: Ügyvitel és Irodakommunikáció
Tanszékre
− a Rajz Tanszék névváltozása: Vizuális Kultúra Tanszékre
2007. szeptember 1-jei hatállyal: Az MMFK karon 9 tanszék: az Állattenyésztési, az
Elektrotechnikai és Automatizálási, Erőgépek és Gépjárműtechnikai, Kertészeti és
Élelmiszertechnológiai, Közlekedésmérnöki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek,
Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai, Növénytermesztési, Táj- és Környezet-
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gazdálkodási Tanszékek összevonásával az alábbi öt tanszék jött létre: Agrártudományi, Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési, Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai,
Jármű és Mezőgazdasági Géptani, Közlekedéstudományi és Infotechnológiai Tanszék.

1.3.1. Megtett intézkedések hatásának értékelése
A jogszabályváltozásból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvény hatásai:
-

A központi költségvetési szervek meghatározott jogcímen befolyt bevételeinek 95 %-át
használhatják fel működési kiadások fedezetére, a fennmaradó 5 %-ot az intézményeknek
felújításra kell fordítani. Ez a rendelkezés már az előző évben is érvényben volt. Az intézménynél maradó forrás felújítási tervben megjelenített elképzeléseinkre kellő fedezetet
biztosított.

-

A 100/2007. (V.08.) Korm. rendeletben megállapított egy főre jutó támogatási normatívák
emelése kedvező hatást gyakorolt intézményünk gazdálkodására.

-

Az előirányzat-maradvány képzési kötelezettség elérése a további évekhez hasonlóan komoly gondot jelentett, mivel a számottevő összeget kitevő pályázati bevételek beérkezése
bizonytalan volt. Pozitívan hatott gazdálkodásunkra, hogy lehetőséget biztosított a felügyeleti szerv, az elérhető maradvány intézmény által történő meghatározására. Intézményünk a 2006. évi 479 millió Ft-tal szemben 328 millió Ft teljesülését vállalta, mely 388,6
millió Ft-ban realizálódott.

1.3.2. A képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozás tapasztalatai:
A felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozását 2007. évben a 100/2007. (V. 08.) sz. Kormányrendelet szabályozta.
A normatíva alapján történő finanszírozás szabályozása a felsőoktatási törvény alapelveiből indul ki.
A normatív támogatás elemei:
a) képzési támogatás,
b) tudományos célú támogatás,
d) fenntartói támogatás.
Az állami támogatást kiegészít egyes speciális feladatok támogatása (GYES – GYED,
Tangazdaság, Arborétumok stb.) Változatlanul gondot okoz, hogy a normatív finanszírozás rendszere nem teljes mértékben segíti a felsőoktatásban a források minél hatékonyabb felhasználását. A normatívák összegének meghatározása nem a valós költségigények felmérésén alapul. Nagyságrendjét a felügyeleti szerv számára rendelkezésre
álló előirányzat mértéke határozza meg.
A számított hallgatói létszám nem az adott évi statisztikai adatokon alapul, utólagos
korrekció nem történt.
Az elmúlt gazdasági évben a képzési, tudományos és fenntartási normatívák alakulása
intézményünk gazdálkodására kedvező hatást gyakorolt.
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Természetesen mindezek ellenére komoly megterhelést, illetve forrásátcsoportosítást
igényelt a kis létszámú repülőmérnök szakos hallgatók gyakorlati képzésének finanszírozása.
2. Az előirányzatok alakulása
KIMUTATÁS
az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Kiadások összesen:
Működési kiadások összesen:
- ebből személyi juttatások
dologi kiadások
Felhalmozási kiadások összesen:
- intézményi beruházási kiadások
- központi beruházás
- felújítás
- egyéb intézményi felhalmozási
kiadások
2006. évi tényleges maradvány
2007. évi előírt maradvány
2007. évi tényleges maradvány
Bevételek összesen:
Támogatás
Működési bevételek
Átvett pénzeszközök
- működési célra
- felhalmozási célra
Egyéb bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele

2006. évi
2007. évi
tényleges
eredeti előirányzat
teljesítés
6.723.456
7.319.448
6.466.544
7.174.589
2.792.470
3.081.922
2.135.968
2.372.514
254.912
144.859
211.743
89.809
43.169
1.200

érték: ezer forintban
2007. évi
2007. évi
módosított
teljesítés
előirányzat
8.289.848
7.776.213
7.941.744
7.423.937
3.185.144
3.017.430
2.905.629
2.645.760
328.104
264.065
268.271
244.402
59.833

19.663

473.953

7.196.429
4.671.484
1.377.854
234.414
157.024
77.390
494.874
417.983

7.319.448
5.225.262
1.630.009
269.890
215.800
54.090
194.287

8.289.848
5.598.060
1.630.009
269.890
215.800
54.090
317.936
473.953

328.000
388.612
8.099.683
5.598.060
1.421.792
249.602
177.641
71.961
354.707
473.953

Létszám (fő)

830

882

882

813

Engedélyezett létszám (35. űrlap 13.
sor)

882

813
813

Átlagos statisztikai állományi létszám
(35. űrlap 18. sor)

830

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

1
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2.1.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők
Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától kapott előirányzatok az alábbiak:
adatok eFt-ban
Jogcím
Eredeti költségvetési támogatás
Új diákotthon bérleti díja
Kis létszámú szakok
Fogyatékos hallgatók támogatása
Pedagógus díszoklevél
Tandíjtámogatás
Meglévő kollégium bérleti díja
Gyakorló iskolák normatív támogatása
13.havi illetményelőleg
Kulturális szakemberek képzése
Oktatói-kutatói ösztöndíj
Oktatási-infrastruktúra fejlesztés
FVM agrárkutatás
OTKA pályázatok
Módosított költségvetési támogatás

Támogatás
5 225 262
16 950
6 000
3 190
3 207
816
152 151
27 388
96 082
192
918
59 174
4 000
2 730
5 598 060

A felügyeleti szerv hatáskörében végrehajtott évközi előirányzatok módosításai közül meghatározó nagyságrendet képvisel a „B” oktatási épület oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti
díjára adott támogatás - 59.174 eFt -, továbbá a már meglévő kollégium bérléséhez nyújtott
152.151 eFt összegű támogatás.
Mindkét jogcímen kapott összeg az intézmény dologi kiadási előirányzatát növelte.
A 2007. július-december közötti időszakra a 2007. évre járó 13. havi illetmény részletekben
történő kifizetésére a főiskola 112.740 eFt állami támogatást kapott pótelőirányzatként. Az
elszámolást követően ezen összegből év végén a felügyeleti szerv intézkedésére 16.658 eFt
visszautalásra került.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása
A személyi juttatások 2007. évi eredeti előirányzata 110,4 %-a volt a bázis 2006. évi tényleges értékének. Az évközben végrehajtott előirányzat módosítások hatására ez a mutatószám
114,1 %-ra módosult, amit alapvetően a tizenharmadik havi illetmény részletekben történő
kifizetéséhez biztosított pótelőirányzat eredményezett.

24

Személyi juttatások alakulása:
Megnevezés
Teljes munkaidősök rendszeres juttatásai
Teljes munkaidősök munkavégzéshez kapcs. jutt.
Teljes munkaidősök keresete összesen
Részmunkaidősök keresete
Kereset részét képező juttatás összesen
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
Személyhez kapcsolódó költség-térítések
Szociális juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Személyi juttatások összesen:

adatok eFt-ban
2005. év

2006. év

2007. év

1.937.464
157.540
2.095.004
42.074
2.137.078

2.002.171
180.351
2.182.522
42.552
2.225.074

2.054.694
403.823
2.458.517
71.656
2.530.173

58.896
84.933
85.176
75.718
72.158
90.670
1.386
638
435
387.951
409.667
310.976
2.661.029
2.792.470
3.017.430

2007. január hónapban megtörténtek a kötelező átsorolások a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény alapján. 2007. évben az oktatók és az egyéb közalkalmazottak illetménytáblája
nem változott, hasonlóképpen a pótlékalap sem. A 2007. évre járó tizenharmadik havi illetmény kifizetésének rendje változott, 2007. július 1-től havonta részlet kifizetésére került sor.
Oktatóink előmenetele során 1 fő tanársegéd és 1 fő nyelvtanár főiskolai adjunktussá, 11 fő
főiskolai adjunktus főiskolai docenssé, 9 fő főiskolai docens főiskolai tanárrá, 1 fő főiskolai
tanár és1 fő docens egyetemi tanárrá lett kinevezve.
2007. évben 7 fő oktató szerzett minősített oktatói (PhD) fokozatot. 1 fő főiskolai tanárunk
MTA doktori fokozatot ért el. 2007. évben a minősített oktatóink száma – teljes és részmunkaidős – 165 fő lett.
A főiskolán 2007. évben 5 fő nyugdíjas egyetemi illetve főiskolai tanár rendelkezett Professor
Emeritus címmel és részesült ez alapján juttatásban.
A kiadások között a személyi juttatások értéke 3.017.430 eFt-ban realizálódott. A 2007. évi
személyi juttatások tényleges értéke 8,1 %-kal növekedett a 2006. évihez viszonyítva.
A rendszeres személyi juttatások 3,2 %-kal emelkedtek a bázishoz képest, az év eleji kötelező
fizetési fokozat változás, az évközi előrelépések, valamint a nyugdíjas dolgozók felmentésének és a tizenharmadik havi illetmény részletfizetésének együttes hatására.
A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások jelentős mértékű növekedésének oka, hogy 2007.
évben kereset kiegészítésként kerültek kifizetésre a költségtérítéses képzésből adódó többletfeladatok díjai közalkalmazotti dolgozóink részére.
A foglalkoztatottak sajátos juttatásai közel bázis szinten alakultak.
A költségtérítések közül az étkezési hozzájárulás értéke 57.755 eFt, a munkába járáshoz adott
költségtérítés értéke 22.229 eFt volt. Közalkalmazott dolgozóink havonta 6.000 Ft/fő összegben meleg étkeztetési utalványt vagy 3.500 Ft/fő értékben étkezési utalványt kapnak.
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Az állományba nem tartozó juttatások között 40.661 eFt felmentési bérként merült fel, a
nyugdíjas dolgozók felmentése miatt.
Több mint 125 millió Ft-ot óraadásra , vizsgáztatásra , gyakorlati képzésre megbízási díjként
fizettünk ki. Óraadókat meghatározóan a költségtérítéses képzésben alkalmaztunk
Átlagos állományi létszám alakulása 2007. évben
fő
Munkakör
Oktató, pedagógus
Egyéb alkalmazottak
Összesen:

2006. év
542
288
830

2007. év
Index %
533
98,3
280
97,2
813
98,0
(részmunkaidős teljes munkaidősre átszámítva)

2007. évben – ez előző évihez hasonlóan – az engedélyezett létszámunk 882 fő volt. A teljes
munkaidősre átszámított 2007. évi átlagos állományi létszám 813 főben realizálódott. 2007.
évben 76 fő közalkalmazotti jogviszony szűnt meg és 53 közalkalmazotti jogviszony létesült a
Nyíregyházi Főiskolán. A létszámcsökkenést az előző évhez viszonyítva 2007. évben történt
nyugdíjas dolgozók felmentése eredményezte elsősorban. A 2007. évi átlagkereset értéke
262.999 Ft/fő/hó összegben realizálódott, 2006. évben ez az érték 226.456 Ft/fő/hó volt. Az
év során a minél hatékonyabb bér- és létszámgazdálkodást igyekeztünk megvalósítani.

2.1.3. Dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása
Megnevezés
Készletbeszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Vásárolt közszolgáltatások
Általános forgalmi adó
Kiküldetés, reprezentáció, reklám
Szellemi tevékenység végzésére kifiz.
Egyéb dologi kiadások
Különféle költségvetési befizetések
Adók, díjak, befizetések
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen

Eredeti
előirányzat
129 100
67 045
1 463 146
328 783
44 740
90 854
161 540
68 306
19 000
2 372 514

Módosított
előirányzat
207 600
87 445
1 804 361
75 000
328 783
62 740
90 854
161 540
68 306
19 000
2 905 629

adatok:eFt-ban
Előirányzat
változás
78 500
20 400
341 215
75 000
18 000
533 115

Az előző költségvetési évekhez hasonlóan 2007 évben is a módosított előirányzat az eredeti
előirányzathoz képest növekedést mutat. A növekedés mértéke összesen: 533,1 millió Ft.
Az előirányzat módosítások az alábbi tételekből adódtak:
Előző évi pénzmaradvány
OKM: Koll.rekonstrukció, diákotthoni
férőhely, oktatási infrastruktúra
Programfinanszírozás
OTKA
Átcsoportosítás más kiemelt jogcímről
Összesen:

418 953
245 575
7 267
1 392
- 140 072
533 115
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A rendelkezésre álló támogatás nem elegendő a fenntartáshoz, üzemeltetéshez szükséges
pénzügyi teljesítéshez, ezért vált szükségessé a dologi előirányzat növelése előző évi pénzmaradványból.
2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Eredeti előirányzat
Ingatlanok felújítása
Felújítás ÁFA-ja
Felújítás összesen
Immateriális javak vásárlása
Ingatlanok vásárlása, létesítése
Gépek, berendezések vásárlása
Járművek vásárlása, létesítése
Tenyészállatok vásárlása
Beruházások ÁFA-ja
Felhalmozási kiadások összesen

74.838

14.971
89.809

2007. évi felújítási keret:
Bevételek meghatározott köre után képződött 5 %
Egyéb saját bevételből képzett
Felújításra fordítható összeg:
2007-ben felújításra kifizetett:
2008. évre áthúzódó kifizetés:

Módosított
előirányzat
54.341
5.492
59.833
13.200
80.471
120.600
7.000
5.000
42.000
268.271

E Ft-ban
Teljesítés
16.386
3.277
19.663
7.426
71.174
119.769
2.645
3.072
40.316
244.402

45.684 eFt
18.000 eFt
63.684 eFt
19.663 eFt
44.021 eFt

2007. évi felújítási munkák összesítése:
Felújítás megnevezése
Ablakcsere (alagsori fémablakok cseréje műanyagra)
Campus Rádió stúdió kialakítás
Karrier Iroda kivitelezési munkái
Tetőfedés polikarbonáttal
Lapos tető szigetelés felújítása
Egészségügyi festések
Összesen:

Összege eFt
409
2.247
5.040
1.001
5.983
4.983
19.663

2007-ben megkezdett, áthúzódó felújítások
Felújítás megnevezése
Testnevelés tanszék klimatizálás
Motorfékpad tervezési díja
Testnevelés tanszék vizesblokkok felújítása
Atlétikai csarnok vízszigetelés
Eötvös gyakorló iskola alagsor átalakítása
Összesen:

Összege eFt
3.500
3.468
21.313
4.798
7.366
40.445
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2.2.

Bevételek alakulása, jellege, típusai, bemutatása, rendszerezése

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai
adatok eFt-ban
Megnevezés
Egyéb sajátos bevétel
ÁFA bevételek, visszatérülések
Hozam-és kamatbevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről
Intézményi működési bevételek összesen
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Támogatásértékű működési bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Támogatásértékű bevételek összesen
Kiegészítések, visszatérülések
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen
Pénzforgalom nélküli bevételek
Finanszírozási bevételek
Összesen:

Előirányzat
eredeti
módosított
1 578 392
1 578 392
51 617
51 617
217

Teljesítés
1 356 361
65 214
217

215 800
1 845 809

215 800
1 845 809

177 641
1 599 433
2 076

54 090
54 090
5 225 262
168 227
26 060
194 287

54 090
54 090
5 598 060
168 227
26 060
194 287
123 649

71 961
74 037
5 598 060
210 737
8 137
218 874
132 257

473 953
7 319 448

8 289 848

1 500
473 953
1 569
8 099 683

A főiskola tényleges bevétele (állami támogatással együtt) 778.666 eFt-tal meghaladta az eredeti előirányzatot.
A felügyeleti szervi Költségvetési támogatás összege 5.598.060 eFt volt, mely a módosított
előirányzatnak mindössze 67,5 %-a.
Az Egyéb sajátos bevétel tervezett előirányzata nem teljesült, melynek oka döntően a költségtérítéses bevétel tervezettől való elmaradása.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről teljesítési adata 38.159 eFt-tal
lemaradt a tervezettől.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a tervezett összeget 7.871 eFt-tal haladta meg. A szakképzési hozzájárulásként fejlesztésre, beruházásra érkezett összegek is itt jelennek meg, így
biztosítható a hallgatók gyakorlati oktatásához, képzéséhez szükséges műszaki felszereltség.
A támogatásértékű bevételek összege 24.587 eFt-tal meghaladta az eredeti előirányzatot. Az e
jogcímen beérkezett összegeket kutatásokra, pályázatokra kapta intézményünk. A kapott öszszegek felhasználásával az oktatás, kutatás, működés színvonalát emelhettük valamint a laboratóriumok, tanműhelyek berendezéseinek eszközellátottságát javítottuk.
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2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai
Az intézményi működési bevétel teljesítési adata a módosított előirányzathoz képest 246.376
eFt-tal elmaradt. A tervezettől való lemaradás a költségtérítéses bevétel csökkenésével indokolható.
2.2.3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések
Intézményünk által a vevők részére kiszámlázott szolgáltatások döntő része a számlán megjelölt fizetési határidőig beérkezik. A fizetési határidőt figyelemmel kísérjük és az esetlegesen
be nem érkezett összegekről a szolgáltatást igénybevevő részére fizetési felszólítót küldünk.
Ebben az évben nem kezdeményeztünk peres úton történő behajtást, behajthatatlan követelés
nem került leírásra.
2.3. Előirányzat maradvány
2.3.1. A 2006. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei
Intézményünknél 2006-ban 473.953 eFt előirányzat maradvány képződött, melyet az
alábbi jogcímeken előirányzatosítottunk.
adatok eFt-ban
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Intézményi beruházás
Összesen:

266.702
70.549
52.553
1.667
39.613
20.393
22.476
473.953

2.3.2. A 2007. évi előirányzat maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai
Intézményünk 2007. évi előirányzat-maradványa 388.612 eFt-os összegben teljesült.
A maradvány kiemelt jogcímek szerinti megoszlása:
- személyi juttatás
- munkaadókat terhelő járulék
- dologi kiadások
- pénzeszközátadás
- ellátottak pénzbeni juttatásai
- felújítás
- intézményi beruházások

167.714 eFt
10.214 eFt
68.135 eFt
- 1.498 eFt
80.008 eFt
40.170 eFt
23.869 eFt

Az előirányzatmaradványból 6.800 eFt összeget képvisel a felsőoktatási feladatok
(oktatói-kutatói ösztöndíjak, felsőoktatási kiegészítő támogatás, kis létszámú szakok
támogatása) támogatására kapott előirányzatok maradványa, melyek felhasználása
2008. június 30-ig várható.
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A 2007. évi beszámoló 7. sz. kiegészítő mellékletébéen bemutatott K + F „egyéb”
forrás maradványa 33.770 eFt.
A bevételi forrásból jogszabály alapján képzett 5 % felújítás maradványa 40.170 eFt,
melynek
felhasználására
vonatkozó
kötelezettségvállalással
(szerződéssel,
megrendeléssel) rendelkezünk. Az intézményi beruházások 23.869 eFt-os
előirányzatmaradványa a vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulásokból
adódik, melynek terhére a gyakorlati képzést szolgáló eszközbeszerzésre vállalt
kötelezettséget intézményünk.
A hallgatói juttatás előirányzatmaradványa a hallgatókat jogszabály alapján megillető
juttatás 2007-ben fel nem használt összege.
A személyi juttatás és a munkaadói járulék maradványának jelentős része a
költségtérítéses képzés 2007/2008. tanév I. félévének bevétele terhére megkötött
megállapodások (megbízási szerződések, keresetkiegészítési megállapodások)
fedezete terhére vállalt kötelezettség.
2007. évben előirányzat maradványképzési kötelezettségünknek eleget tettünk. 2007.
évben bevételi lemaradásunk 191.734 eFt, a kiadási megtakarítás 580.346 eFt volt.
A számszaki beszámoló 4-es számú melléklete szerint a főiskolát 21.954 eFt összegű
támogatás illeti meg az alábbi jogcímeken:
adatok eFt-ban
Megnevezés

Rendelkezésre
álló előirányzat

Közoktatási feladat
Hallgatókkal kapcs. elszámolás
Oktatói, kutatási ösztöndíj
GYES, GYED-es hallgatók
tám.
Összesen:

3.

927.388
940.271

Intézményt megillető támogatás
összege
949.903
946.609

Befiz.köt. (+)
vagy elismert
többlet (-)
- 22.515
- 6.338

1.850
50.000

1.758
43.193

92
6.807
- 21.954

Egyéb

3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései
A befektetett eszközökben az előző évhez viszonyítva bekövetkezett változást az alábbiakban mutatjuk be:
adatok eFt-ban
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, berendezések, felszerelések
Járművek
Tenyészállatok
Tárgyi eszközök összesen:
Egyéb tartós részesedés
Tartósan adott kölcsön
Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszköz
Befektetett eszközök összesen:

2006. év
42.444
8.602.608
594.388
376
2.518
9.199.890
3.000
2.200
-

2007. év
53.662
8.235.501
558.170
5.248
9.822
8.808.741
3.000
2.217
308.082

Változás %
126,4
95,7
93,9
1.395,7
390,1
95,7
100,0
100,8
-

9.247.534

9.175.702

99,22
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A befektetett eszközökben 71.832 eFt (0,8 %) a csökkenés mértéke, melyet jelentős
részben az elszámolt értékcsökkenés okozott.
3.2. Vállalkozási tevékenység bemutatása
Intézményünk a 2007-es évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete
Intézményünk több évvel ezelőtt a közalkalmazotti létszám csökkentése érdekében karbantartási, valamint takarítási, őrzés-védési stb. feladatainak végzésére közbeszerzési eljárást hirdetett. A feladatok végzésére a nyertes vállalkozókkal megállapodást kötöttünk. A külső vállalkozók tevékenységének ellenőrzését a Beruházási és Vagyonkezelési Osztály végzi. A tevékenységek kiszervezése hatékonynak bizonyult. A vállalkozók a szerződés szerinti kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.
3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó közhasznú társaságok

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Hallgatói Centrum KHT

Saját tőke értéke
(millió forint)

3

Állami tulajdon
részesedés
Összege
Aránya
(millió
%
Ft)
100

Költségvetési
Költségvetési
támogatás
támogatás
összege
célja
(mFt)

3

-

-

A fenti gazdasági társaság tevékenységi köre az elmúlt gazdasági évben jelentős bővítésre
került. Az intézménnyel kötött megállapodás alapján végezte a Főiskola PPP alapú, valamint
egyéb forrásból megvalósuló beruházásainak és felújításainak koordinálását, műszaki ellenőrzését. Üzemelteti a Nyíregyházi Főiskola honlapját, végzi a Nyíregyházi Főiskola infrastruktúrája szabad kapacitásának piaci alapon történő hasznosítását (szálláshely, egyéb helyiségek
bérbeadása). Alvállalkozóként ellátja a Nyíregyházi Főiskola vagyonkezelésében lévő és a
STRABAG Építő Zrt. által felújított Campus Hotel és Kollégium valamint 2007. szeptember
01-től a „B” jelű tanulmányi épület üzemeltetését. Nevezett társaságot intézményünk támogatásban nem részesítette.
3.5. Dolgozók lakásépítési támogatására fordított összegek alakulása
Dolgozóink lakáshoz való juttatásában 300.000 forintos kölcsön odaítélése erejéig tud részt
vállalni intézményünk, melyet az Szervezeti és Működési Szabályzat részeként rögzített Szociális Szabályzat tartalmaz.
Dolgozóink több millió forintos hitelfelvétel után tudnak csak lakáshoz jutni, melyet követően
kényszerülnek még a munkáltatói kölcsön felvételére. A hitelek kicsinysége azt eredményezi,
hogy az esetleges jelzálogteher érvényesítésénél a rangsor végére kerül intézményünk.
Sajnos, a dolgozók egyre kevesebben tudják igénybe venni a 300.000 forintos nagyságrendű
munkáltatói kölcsönt, mivel egyre nehezebb a „nagyobb” összegű hitelek vállalása is. Ezen
túlmenően a földhivatali és pénzintézeti bürokrácia is elkedvetleníti dolgozóinkat a kölcsön
felvételével kapcsolatosan, hiszen mind a költségeket, mind az utánajárást tekintve nagy terhet ró a kölcsönt igénybe venni szándékozókra.
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Nyitó egyenleg 2007. 01. 01.
Egyenleg csökkenés:
- korábbi kölcsönök törlesztései
Egyenleg növekedés:
- levonások
ÖSSZESEN:
Egyenleg növekedés:
- dolgozóinknak nyújtott kölcsönök
Nyilvántartott dolgozói tartozás 2007. 12.
31-én

3.803.929,- Ft
-1.670.886,- Ft
254.919,- Ft
2.387.962,- Ft
1.500.000,- Ft

3.887.962,- Ft

2007 évben 5 fő dolgozó igényelt munkáltató kölcsönt, az e témában működő bíráló bizottság
mindannyiuknak meg is ítélte, azonban a 4 fő közül 1 fő nem vette mégsem igénybe az odaítélt összeget a túlzott bürokrácia miatt.
2006 évről áthúzódóan 2007 évben tudta igénybe venni 1 fő dolgozónk a számára megítélt
összeget, így lett 1,5M forint a 2007 tárgyévi kifizetett munkáltatói kölcsön összege.
3.6. Eutópai Uniós programok
2007. évben 11 db Európai Uniós forrásból származó projekt valósult meg intézményünkben.
A pályázatok azonosító száma valamin a befolyt támogatás a következő:
1. HEFOP3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0
2.909 eFt
2. HEFOP3.3.1-P.-2004-09-0150/1.0
166 eFt
3. HEFOP3.3.1-P.-2004-06-0063/1.0
504 eFt
4. HEFOP3.3.1-P.-2004-09-0113/1.0
7.519 eFt
5. HEFOP3.3.2-05/1.-2006-04-0001/1.0
18.723 eFt
6. HEFOP2.1.6/05/01.-2005-08-0029/1.0
1.056 eFt
7. HEFOP2.1.6/05/01.-2005-08-0009/1.0
432 eFt
8. EQUAL2.2.1.-2005-10-0010/1.0
26.081 eFt
9. ROP3.3.1.-2005-01-0015/37
15.213 eFt
10. ROP3.3.1.-2005-08-0005/37
42.421 eFt
11. AVOP1.5.1-05/1-2006-01-0001/06
35.545 eFt
Az Uniós pályázatok ezévi kiadása 218.088 eFt. Ezek a projektek utófinanszírozásúak,
ezért az intézmény megelőlegezi a támogatási összeget.

4.

A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése
A Nyíregyházi Főiskola jelentős hallgatói létszámmal rendelkezett 2007. évben. A PPP
beruházások megvalósulásával - melyek még 2008. évben is folytatódnak - lényegesen
javultak az oktatás, a munkavégzés körülményei. A felújított épületek működtetése, a
költségek növekedése igen megfontolt költséggazdálkodást követelt meg.

32

Pénzforgalmunk alakulását folyamatosan figyelemmel kísértük. Fizetőképességünket,
likviditásunkat rendszeres elemzések eredményeként, a rendelkezésre álló saját bevételek, pályázati források segítségével sikerült megőrizni. A több éve jogszabály alapján
előírt tartalékképzési kötelezettség évvégén jelentős gondot okozott. Az intézmény működtetésének forrásai az igényekhez mérve korlátozott mértékben álltak rendelkezésre.
Az oktatás, kutatás fejlesztése terén az elnyert pályázatok lehetővé tették az olyan eszközök beszerzését melyekre a felügyeleti szerv támogatása nem nyújt lehetőséget. Továbbra is gondot okoz, hogy a jogszabályi előírások miatt a pályázati elszámolásokban
nehezen érvényesíthető közvetett költségek megtérítése.
Összefoglalva gazdálkodásunk általános helyzetét, megállapíthatjuk a 2007-es gazdasági
évben biztosítani tudtuk a színvonalas oktatás feltételeit.
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