Okirat száma: KVFO/41548/2020-ITM

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a Nyíregyházi Egyetem alapító
okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nyíregyházi Egyetem
1.1.2. rövidített neve: NYE

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: University of Nyíregyháza

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1.

Nyíregyházi Egyetem Tangazdasága

4552 Napkor, Kállói út 58.

2.

Nyíregyházi Egyetem Tangazdasága

4461 Nyírtelek-Ferenctanya

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000. január 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a felsőoktatási intézményhálózat
átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló
1999. évi LII. törvény.

2.3.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)

2.4.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.4.1. megnevezése: Országgyűlés
2.4.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

2.5.

1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Bessenyei György Tanárképző Főiskola

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/A.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium
3.1.2. székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium
3.2.2. székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: az Nftv. 2. § (1) bekezdése alapján oktatás tudományos
kutatás.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

854200

Felsőfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
 A 6.4. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést,
mesterképzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet
ad ki.
 A 6.4. pontban meghatározott képzési területen felsőoktatási szakképzést folytat.
 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, az Nftv.-ben, a szakképzésről
szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
törvényben, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltak szerint részt vesz a
köznevelési, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési, felnőttképzési és az
ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
 Az Nftv.–ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok
ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.
 Köznevelési intézmény alapítójaként és fenntartójaként köznevelési feladatokat lát el,
pedagógusképzést folytató intézményként gyakorló köznevelési intézmény fenntartója.
 A gyakorlati képzés céljára gyakorlati képző helyet (tangazdaságot, tanszállodát)
biztosít, illetve üzemeltet.
 A képzés céljait szolgáló művészeti gyakorlóhelyeket (műhelyeket) tart fenn.
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 A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott
és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt,
valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez.
 A nemzeti és az egyetemes kultúra (a tudományok és a művészetek) közvetítésével,
művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével
hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
 Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges hazai és nemzetközi
kapcsolatait fejleszti és ápolja.
 Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
 Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és
jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést,
kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a
hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
 Az alkalmazásban lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a
vonatkozó jogszabályok szerint.
 A felsőoktatási intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos
fejlesztésével kapcsolatban részben saját szervezetében, részben kiszervezett
tevékenység keretében lát el feladatokat.
 Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó
funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és
más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet.
 Felvételi előkészítő tartása.
 A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és fejlesztés, művészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység.
 A felsőoktatási intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (üzemi
étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi
szálláshelyek bérbeadása).
 Közgyűjteményi tevékenységet, illetve közművelődési feladatokat lát el.
 Angol nyelvű képzés magyar és külföldi hallgatók számára a következő szakokon:
anglisztika, biológus, edző, földrajz, gépészmérnöki, képalkotás, környezettan,
mezőgazdasági mérnöki, programtervező informatikus, sport- és rekreációszervezés,
zenekultúra alapképzési szakokon, valamint légi közlekedési hajózó szakmérnöki
szakirányú továbbképzés.
 A magyar, mint idegen nyelv képzés külföldi hallgatóknak.
 Előkészítő tanulmányok képzés angol nyelven.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1.

014020

Biotechnológiai alapkutatás

2.

014030

Természettudományi, műszaki alapkutatás

3.

014040

Társadalomtudományi, humán alapkutatás

4.

015010

Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás
és fejlesztés

5.

024010

Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

6.

035010

Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás
és kísérleti fejlesztés

7.

041170

Műszaki vizsgálat, elemzés

8.

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
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9.

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

10.

048010

Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

11.

049020

K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

12.

055010

Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

13.

065010

Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos
alkalmazott kutatás és fejlesztés

14.

075010

Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

15.

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

16.

081044

Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és
támogatása

17.

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

18.

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

19.

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

20.

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

21.

082044

Könyvtári szolgáltatások

22.

083020

Könyvkiadás

23.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

24.

085010

Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással
kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

25.

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

26.

091211

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

27.

091212

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

28.

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

29.

092111

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

30.

092112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

31.

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

32.

092150

Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés

33.

092211

Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

34.

092212

Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai

35.

092260

Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és
szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

36.

092290

Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés

37.

093010

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

38.

093020

Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
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39.

094110

Felsőoktatási szakképzés

40.

094120

Szakirányú továbbképzés

41.

094170

Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés

42.

094210

Felsőfokú oktatás

43.

094250

Tankönyv- és jegyzettámogatás

44.

094280

Hallgatók lakhatásának biztosítása

45.

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

46.

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások

47.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

48.

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

49.

097010

Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

50.

098040

Nemzetközi oktatási együttműködés

51.

108010

Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország területe (és e
területen kívül).

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv élén magasabb vezetői megbízás alapján a rektor áll, akit – nyilvános
pályázat útján – Magyarország köztársasági elnöke az Nftv. vonatkozó rendelkezése
szerint bíz meg, illetve ment fel. A vezetői megbízás legfeljebb öt évig terjedő időtartamra
adható, amely egy alkalommal meghosszabbítható. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a
fenntartó gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A felsőoktatási intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

1.

A felsőoktatási intézmény székhelyén kívüli képzések helyszíne:
képzési hely megnevezése

képzési hely címe

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola

90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna
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6.2.

A felvehető maximális hallgatólétszám: 6000 fő

6.3.

A felsőoktatási intézmény
6.3.1. kari és szervezeti tagolása:
A felsőoktatási intézmény szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti
feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által
előírt rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. A felsőoktatási
intézmény az Nftv.-ben foglaltak szerint küldi meg szervezeti és működési szabályzatát az
oktatásért felelős miniszternek.
A felsőoktatási intézmény a feladatait – az 1. mellékletnek megfelelően – oktatási, kutatási,
illetve alkotóművészeti tevékenység ellátására alapított intézetek útján látja el, melyek
munkáját egyéb szervezeti egységek segítik.
A felsőoktatási intézményben kollégiumi, könyvtári, köznevelési, kiadói feladatot ellátó
szervezeti egységek működnek.
A felsőoktatási intézmény működtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási,
műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító szervezeti egységeket tart fenn.
6.3.2. a kancellár megbízási rendje:
A felsőoktatási intézmény működtetését a kancellár végzi, akit – nyilvános pályázat útján –
Magyarország miniszterelnöke az Nftv. vonatkozó rendelkezése szerint bíz meg, illetve
ment fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az Nftv. 13/A. § (4) bekezdése alapján az
oktatásért felelős miniszter gyakorolja.
6.3.3. fenntartott intézménye megnevezése és székhelye:

1.
6.4.

fenntartott intézmény megnevezése

fenntartott intézmény székhelye

Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A felsőoktatási intézmény képzési szintjei, képzési területei, tudományterületei,
szakmacsoportjai és azok helyszíne:
képzési szint

képzési terület, tudományterület,
szakmacsoport

képzés helyszíne
(székhely, telephely,
székhelyen kívül)

mesterképzés

- bölcsészettudomány
- pedagógusképzés
- társadalomtudományi

székhelyen, telephelyen

2.

alapképzés

-

agrár
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
informatika
műszaki
művészetközvetítés
pedagógusképzés
sporttudomány
társadalomtudomány
természettudomány

székhelyen, telephelyen

3.

alapképzés

- gazdaságtudományok

1.

6

székhelyen kívüli képzés
(90202 Beregszász,

Kossuth tér 6., Ukrajna)

4.

felsőoktatási
szakképzés

-

agrár,
gazdaságtudományok,
informatika,
műszaki,
pedagógusképzés,
társadalomtudomány

székhelyen, telephelyen

6.5.

Az alaptevékenység ellátásán túl köznevelési, nyilvános könyvtári, közművelődési,
közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb feladatok: A felsőoktatási
intézményben szolgáltató szervezeti egységként könyvtár működik.

6.6.

A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon: 2. melléklet szerint.

6.7.

Egyéb rendelkezések:
A felsőoktatási intézmény hozzájárulásával vagy közreműködésével létrehozott, illetve
működtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és
alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggő más dokumentumai a szervezeti és
működési szabályzat mellékletét képezik.
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1. melléklet
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ingatlan címe

2. melléklet

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga

az ingatlan
funkciója, célja

1

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

1375/21

vagyonkezelői jog

Hotel Sandra
Ifjúsági Szálló

2

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

1375/22

vagyonkezelői jog

Egyetem

3

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

2263/94

vagyonkezelői jog

Általános iskola

4

4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 69-1.

1024/19

vagyonkezelői jog

Egyetem

5

4400 Nyíregyháza, Kótaji út 9-11.

1385/12

vagyonkezelői jog

Egyetem

6

4465 Rakamaz, Strand utca 10.

2408

vagyonkezelői jog

Üdülőépület

7

4461 Nyírtelek, Ferenctanya

0138/9

vagyonkezelői jog

Szántó

8

4461 Nyírtelek, Ferenctanya

0150/2

vagyonkezelői jog

Út

9

4461 Nyírtelek, Ferenctanya

0150/4

vagyonkezelői jog

Szántó

10

4461 Nyírtelek, Ferenctanya

0151

vagyonkezelői jog

Út

11

4461 Nyírtelek, Ferenctanya

0152

vagyonkezelői jog

Szántó

12

4461 Nyírtelek, Ferenctanya

0154

vagyonkezelői jog

Szántó

13

4461 Nyírtelek, Ferenctanya

0157

vagyonkezelői jog

Út

14

4461 Nyírtelek, Ferenctanya

0203

vagyonkezelői jog

Szántó

15

4461 Nyírtelek, Ferenctanya

0205

vagyonkezelői jog

Szántó

16

4552 Napkor, Kállói út 58.

0178/27

vagyonkezelői jog
(vagyonkezelési
arány: 32/100)

Major

17

4552 Napkor, Kállói út 58.

0178/26

tulajdonos

Major

18

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

1375/3

használati jog

Botanikus kert

19

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.,
Ukrajna

-

bérleti jog

Oktatási épület

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a NYÍREGYHÁZI EGYETEM 2020. június 26.
napján kelt, 2020. augusztus 01. napjától alkalmazandó KVFO/41548-1/2020-ITM okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. június 30.
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